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Glædelig  jul fra Hovedbestyrelsen
IFR IPO VM 

Dommerberetning og billeder fra Juleudstilling
Må din hund bide en indbrudstyv?

Kredsene informerer





Glædelig jul & godt nytår
Det har været et efterår fyldt med gode aktiviteter og god stemning.

På årets fællesmøde for alle udvalg og kredse blev der arbejdet effektivt og kon-
struktivt. I øvrigt tak til Ditte Ehlig for, at vi havde et dækkende referat, næsten 
inden vi gik derfra. Du kan se referatet på hjemmesiden. Et par punkter, som blev 
drøftet, var: Kommunikation (tilmelde sig nyheder på hjemmesiden); etisk regel-
sæt; mønstervedtægter; internationalt samarbejde og arrangementskalender for 
2015.

I HB er vi glade for, at vi fik gennemført alle MB og MT arrangementer i 2014 som 
planlagt. Tak til rigtig mange for indsatsen og tonen. Avlsrådet arbejder fortsat på 
et nyt oplæg. Men uanset hvad skal vi have uddannet nogle flere Mentalbeskrivere. 
Da DKK holder uddannelse i foråret, er det vigtigt at få meldt din interesse til 
Avlsrådet.

Som du kan se inde i bladet, har der været IPO VM. Det gik rigtig godt. BHR har 
på sit seneste møde gennemarbejdet en række forslag – som du også kan se inde 
i bladet.

HB har blandt andet arbejdet med samarbejdet mellem HB og kredse. Det, håber 
vi nu, har fundet en god form. Vi vil også endnu en gang gøre opmærksom på 
vores etiske regelsæt, som vi nok skal tage initiativ til at få tilpasset lidt mere til 
vores klub. Holdningen i regelsættet er dog fortsat vigtig for at skabe en god tone 
og en god klub.

Som du sikkert allerede ved, skal RKD være vært for Scandinavien Klubzieger/ 
IPO i 2015. Der arbejdes heftigt i de lokale rottweilerklubber i Midtjylland og Ski-
ve, som har påtaget sig opgaven. Så reservér datoerne 1.–3. maj 2015.

Afslutningsvis kan vi fortælle, at Generalforsamlingen finder sted på Sjælland den 
19. april 2015. Så reservér dagen.

Som afslutning ønsker vi dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Hovedbestyrelsen

Udgiver: 
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub. 
 
Redaktør: 
Stine Rix, email: redak@rottweiler.dk

Eftertryk:
Kun efter forudgående aftale med ansvars-
havende. 

Ansvarshavende Redaktør:
RKD’s formand 

Tryk:
HCB Tryk

Forsidefoto:
Dalhea du Dauchant, Rally Super
Champion DKRSCH. Foto: Anne Gisselø
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Kalender 2015
Nyt fra RKD

Dato Arrangement Sted  Arrangør 
Januar    
    
Februar    
8. DKK udstilling Fredericia DKK 
28. DKK udstilling Torshavn, Færøerne  DKK kreds 12 
    
Marts    
    
April    
2. RKD Udstilling Fyn UU 
3. – 5.  DKK udstilling Næstved DKK kreds 10 
4. RKD IPO VM udtagelse Skrive BHR, kreds 31 
11. Mentalbeskrivelse Øst AR 
11. – 12. DKK IPO DM Roskilde Sch. Kreds 4 
18.  Mentalbeskrivelse Øst AR 
19. RKD Generalforsamling Øst HB 
25. – 26. DKK dobbelt udstilling (Kval. Til Crufts) Roskilde DKK 
25. – 26. Mentalbeskrivelse Vest AR 
    
Maj    
1. – 3. Scandinavian klubsieger & IPO Championship Silkeborg RKD, RK17 og RK31 
9. – 10. Avlskåring Fyn AR 
14. – 16. DKK udstilling Køge DKK kreds 2 
15. – 17. IFR Congres & IFR Show Roudnice, Tjekkiet  IFR 
23. Mentalbeskrivelse Øst AR 
30.-31  Mentalbeskrivelse Vest AR 
    
Juni    
6. Mentalbeskrivelse Øst AR 
20. – 21. DKK dobbelt udstilling Vejen DKK 
    
Juli     
31. RKD IPO & SPH DM + Rally DM Ishøj BHR 
    
August    
1. – 2. RKD IPO & SPH DM + Rally DM Ishøj BHR 
15. – 16. DKK dobbelt udstilling Bornholm DKK 
20. – 21. DKK udstilling Vamdrup DKK kreds 4 
29. – 30. DKK udstilling Varde DKK kreds 11 
    
September    
5. – 6. Avlskåring Fyn AR 
12. RKD udstilling Evt. Køge UU 
12. – 13. Mentalbeskrivelse Vest AR 
19. Mentalbeskrivelse Øst AR 
20. DKK udstilling (KBHV) Hillerød DKK 
26. – 27. Mentalbeskrivelse Vest AR 
    
Oktober    
4. Mentalbeskrivelse Øst AR 
9. – 11. IFR IPOIII World Championship Italien IFR 
11. Mentalbeskrivelse Øst AR 
18. Mentalbeskrivelse Øst AR 
31.  DKK dobbelt udstilling (DKV) Herning DKK 
    
November    
1. DKK dobbelt udstilling (DKV) Herning DKK 
14. RKD juleudstilling Evt. Ishøj UU 
    
December    
* Der tages forbehold for ændringer i kalenderen  



Bøde til en ”faretruende gentleman”
Artikel
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Han er en glad og rar rottweiler, som selv tror, han er en 
skødehund på 3 kg. Han har altid gået løs ude på vores 
plads rundt om firmaet, og han har da også været ovre hos 
naboen på den anden side, hvis han havde besøg af en, der 
havde hund med. Han har hilst på både en basset og andre 
racer, og han har aldrig bidt hverken dyr eller mennesker. I 
hundeskove har vi heller aldrig problemer - uanset race og 
størrelse.

Var en ”gentleman” og fulgte pænt ”damen” hjem
En dag stod der en Cocker spaniel tæve midt på pladsen. 
Hun var i løbetid og straks forelsket i Iglo. Han var ”gentle-
man” og fulgte pænt ”damen” hjem. Jeg havde en anelse om, 
hvor hun kom fra. Ritualet gentog sig de følgende 2 dage, og 
så måtte jeg låse ham inde. Det var bare en dag for sent, for 
en anden beboer i nabolaget havde ringet til politiet og sagt, 
at Iglo virkede faretruende. Vi har heldigvis et par søde be-
tjente her i byen, så jeg fik en løftet pegefinger.

Viftede med popo’en - og væk var de
Så fik jeg sat hegn op - 1,8 meter højt, men da ”damen” igen 
stod og viftede med popo’en på den anden side af hegnet, 
blev Iglo højdespringer, og væk var de begge. Han blev af-
hentet samme sted som sidst, men hans springtur var blevet 
opdaget for 2. gang af samme person, som straks kontaktede 
politiet. Jeg slap dog også 2. gang for tiltale, idet betjenten 
var gået ind til ham, og han lå bare med alle 4 ben i vejret, og 
gad ikke engang gø ad ham. Personligt syntes han nu ikke, 
han havde en truende adfærd, men han var jo nødt til at gøre 
noget, når det blev anmeldt.

Så kom bøden
Den 23/10 2014 blev jeg ringet op, da jeg var ude at køre, af 
den samme betjent som tidligere: Nu var den gal igen, og nu 
gik den ikke længere. Jeg protesterede, for jeg vidste med sik-
kerhed, at jeg havde låst døren, inden jeg kørte hjemmefra. 
Han sagde, at min hund havde siddet på græskanten og vir-
ket faretruende dagen før. Det kunne jeg ikke forstå, for jeg 
mente ikke, han havde været ude alene, men jeg var faktisk 
i tvivl, så jeg sagde, at faretruende kunne jeg ikke godkende, 
men jeg turde ikke garantere, at han ikke havde siddet på 
græskanten. Så kom bøden - hold da op - 2.000 kr. og i vær-
ste fald bliver næste gang aflivning. Jeg ved godt, at man skal 
forebygge, og at det ville være SÅ forfærdeligt, hvis han bed 
et menneske eller et andet dyr, og så var der ingen diskussion  
om aflivning. Jeg skrev en mail til politiet og fortalte, hvad 
jeg mente om bødestørrelsen. Men det var prisen. Jeg kunne 
dog godt få den delt i flere rater(!)

Hvad er der at tage fejl af?
Forleden fik jeg en oplysning, der virkelig fik mig til at tænke 
over, hvor let man egentlig kan få aflivet andre folks hunde, 
hvis de er af en ”forkert” race. Det følgende foregår i et in-
dustriområde, og vores græs støder op til naboens, og der er 
ikke hegn imellem:
 Naboens voksne søn kom på besøg, og ud af bilen 
lukker han sin søde og flotte rottweilertæve. Han fortalte, at 
sidst han gik på deres eget græsområde, blev han antastet af 
samme person, som tidligere har anmeldt min hund. Han 
blev spurgt, om han ikke mente, det var for dårligt, at sådan 
en hund gik løs rundt uden fører. Han var naturligvis ufor-
stående, idet han på daværende tidspunkt ikke havde hørt 
om min hund. Han svarer så, at det vidste han nu ikke, for 
det var da hans hund, og det var privat grund. Derpå fik per-
sonen meget travlt med at finde hjem til egen bopæl.
 Det viser jo bare, at kan man ikke kende forskel på 
en 18 mdr. gammel tæve på ca. 38-40 kg. og en han på 3½ år 
og 50 kg., kan man vel ikke være sikker på, at det var Iglo, der 
virkede faretruende!? Det skal lige understreges, at tæven er 
mindst ligeså godmodig og rar som Iglo, og at den heller ikke 
bare går rundt og ser faretruende ud.

Pas på jeres hunde af en ”farlig” race
Pointen er, at det er nemt at melde andre folks hunde, og vi, 
der har de truede hunderacer, skal virkelig passe på nævenyt-
tige personer, der ikke kan lide vores hunderace. Jeg har ofte 
mødt folk der mener, at rottweilere burde aflives, og at de 
er farlige kamphunde. Min vennekreds har også fået et helt 
andet positivt syn på rottweilere, efter de mødte min 1.tæve 
og senere Iglo, som jeg har nu. Iglo og jeg mødte engang en 
kongepuddel i hundeskoven. Den skulle føres i snor, for den 
kunne ikke lide andre hunde, men den race er jo fin.....(?) 
Alle I med ”farlige” hunderacer, pas på jeres hunde.

//

Tekst og foto: Linda Vejling

Advarsel til andre med “farlige” og “forkerte” hunderacer.

“Gentlemanden” Nord Sea Side Iglo von Bizz
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Hele sommeren har vi planlagt, talt og glædet os. Vi fore-
stillede os drømmescenarier, frygtede samtidig, at noget 
uforudset ville dukke op. Sommerfuglevingerne i maven var 
efterhånden lige så store som deltagernes, vil jeg tro. Det lyk-
kedes os at få alle planerne, sommerfuglene, varmt tøj de og 
krydsede fingre pakket i bilerne, og d. 21. oktober drog vi af 
sted mod Rottweil, hvor vi havde første pitstop. 
   Efter en lang, mørk og regnvåd tur landede vi ons-
dag formiddag i Rottweilerklubben, Rottweil-Süd, hvor et 
par af holddeltagerne havde aftalt at træne lidt. Blandt andet 
fik vi lov at overvære Lenetts avancerede kastetræning. Ef-
terfølgende stod den på frokost og den obligatoriske fotogra-
fering inde i Rottweil. Aftenen blev tilbragt på hotellet, hvor 
holdleder Erling Olsen og hans kone Annette sluttede sig til 
os. Vi havde i år valgt at hyre en holdleder, der ikke er in-
volveret i rottweilerklubben i forvejen. Erling har flere gange 
deltaget som holdleder for DKK’s lydighedslandshold og har 
siddet i DKK’s brugshunde- og lydighedsudvalg i mange år. 
Vi mente derfor, at holdet var i gode hænder under Erlings 
ledelse, og det viste sig heldigvis at holde stik.

Et strålende dansk hold
Tidligt torsdag morgen krydsede vi den mennesketomme 
grænse til Schweiz og mødtes med hele holdet på stadion kl. 
07.00. Vi stiftede bekendtskab med de dyre, schweiziske for-
plejningspriser og så endelig banen, hvor vi skulle tilbringe 
de næste par dage. Alle holddeltagerne var friske og velop-
lagte og helt klar på dagens første opgave – baneprøvningen: 
   Hver deltager har 6 minutter på banen, men vi hav-
de valgt, at alle gik på banen sammen til lydighed de første 
10 minutter, hvorefter alle fik runderet 6 skjul. Udstyret med 
vores minutiøst udarbejdede plan, to stopure (og en telefon 
for en sikkerheds skyld), en masse hjælpere, udstyr og Erling 
begav vi os ud på banen. Det hele gik nøjagtig efter planen, 
og vi havde endda adskillige minutter i overskud – teamwork 
i verdensklasse! Herefter var der dyrlægekontrol og væsens-

test, som selvfølgelig gik godt for hele holdet. Resten af for-
middagen brugte vi på at se lidt af de andre landes baneprøv-
ning - 1½ times kørsel rundt i Schweiz for at finde en restau-
rant, hvor vi alle kunne parkere, hvilket endte med  frokost 
på et halvsnusket kebabsted i Tyskland - og proviantering i 
Aldi. Eftermiddagen bød på prøvehunde på banen, holdle-
dermøde med spørgsmål til dommerne og endelig indmarch 
og velkomstceremoni. Uha – nu blev det for alvor spænden-
de! Det danske hold overstrålede selvfølgelig alle de andre på 
banen, og heldigvis var vi rigtig mange til at klappe af dem i 
danskerlejren.

Velkomstceremoni en blandet fornøjelse
Velkomstceremonien afslørede, at visse hunderacer også 
har svære kår i Schweiz. Hovedemnet i talerne var kampen 
for at beholde rottweileren, ikke blot som brugshund, men 
også som elsket familiehund. Tanken bag var sikkert god, 
men da 99% af tilhørerne må forventes at være forelsket i 
rottweilerens mange kvaliteter i forvejen, faldt det lidt til 
jorden.
  Torsdag aften bød på middag og lodtrækning om 
startrækkefølgen de næste dage. Lenett, Britt og Jan trak spor 
på 1. dagen, mens Christina, Michael og Henrik skulle starte 
på stadion. Det lykkedes heldigvis at få Erlings plan til at gå 
op, så han kunne komme med ud på spormarkerne med de 
holddeltagere, der ønskede det. Vi andre holdt fanen højt 
på stadion og forsøgte at holde styr på tider, deltagere og at 
undgå at få sommerfuglene på vingerne.
 Fredag morgen var Lenett første dansker, der skulle i 
gang. Vi andre bed negle, mens vi ventede på updates fra 
spormarkerne. Glæden var stor, da de første point trillede 
ind: 90 point på sporet til Lenett og Joka. Jan og Britt fulgte 
efter med henholdsvis 92 og 86 point. Absolut godkendt. 
Sporarealerne var fine, men meget våde, så svømmefødder 
og snorkel til hundene var et must.

IFR IPO VM
God stemning og flotte resultater ved IFR IPO VM.

Tekst: Trine Dyrgaard / Foto: Jesper Svenningsen

Artikel

IFR IPO World Championship
24.-25. oktober i Neuhausen, Schweiz

Der var i alt 43 deltagere

Det danske hold bestod af

Henrik Neumann med Stormhaus Cronus
Britt Vinderslev med Stormhaus Benjamino
Michael Warburg med Zakoda Dusty
Lenett Arenta Jensen med Von Hause Nomis Joka
Christina Marott med Icon Von Hause Nomis
Jan Sørensen med Bono vom Rottberg
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IFR IPO VM fortsat

God stemning
Imens holdt vi vejret på stadion, da Christina og Icon gik 
på banen. Christina havde overskud til smil, og Icon nød 
vist opmærksomheden og kvitterede med 88 point - hans 
bedste lydighedsresultat nogensinde. I gruppe C blev det 
til 83 point. Herefter skulle de forsvarende verdensmestre 
Henrik og Cronus på banen. På trods af en mistet sit, blev 
det til 89 point i lydighed. Endnu engang leverede Cronus 
varen i gruppe C og sluttede på 98 point, hvilket også var 
mesterskabets højeste. Sidste danske hund på banen var 
debutanten Dusty, der klarede det super flot. Han og Michael 
indkasserede 85 point i lydighed og 88 point i gruppe C. Alt 
i alt en super dag med masser af flot hundearbejde, gode 
danske resultater og super god stemning blandt de mange 
danske tilskuere på tribunen.

Flotte resultater
Lørdag morgen startede Jan og Bono som de allerførste på 
banen. Det var halvmørkt og vådt, men alligevel blev det til 
86 point i lydighed og 91 point i gruppe C. Imens var Henrik 
og Cronus på sporet, hvor det blev til 95 point. Det samme 
fik Christina og Icon. Michael og Dusty var også på sporet 
og var super uheldige med deres areal. Der var blankt vand 
flere steder, men på trods af mistede genstande lavede de 
79 point. Imens leverede Lenett og Joka et dejligt frejdigt 
lydighedsprogram, hvor Lenetts kasteteknik var i top. 
Desværre havde hun ikke nået at øve stemmeføring, så Joka 
blev lidt i tvivl ind i mellem. Men alligevel blev det til flotte 
90 point og bedste danske lydighed. I gruppe C blev det til 
85 point. Britt og Benji lukkede og slukkede med to meget 
livlige programmer, Benji nød virkelig at være på banen. Det 
blev til 78 point i lydighed og 73 i gruppe C.

Hyldest for bedste gruppe C
Hele dagen havde vi regnet som besatte på tribunen og længe 
så det ud som om, vi skulle have en holdmedalje (ok, hold-
alpeklokke var det nærmere) med hjem. Desværre måtte vi se 
os slået af værtslandet. Finland vandt holdguld, Tjekkiet blev 
nr. 2 og Schweiz nr. 3. Til gengæld blev Henrik og Cronus 
nr. 2 individuelt med 282 point OG blev hyldet for bedste 
gruppe C. Jublen ville ingen ende tage på tilskuerpladserne. 
Finland løb også med verdensmesteren, Mari Kolkkala og 
Boxlee Hangman opnåede flotte 289 point. Nr. 3 blev Dmitry 
Dudukin og Cid vom Rottberg fra Rusland med 282 point.

Afslutning med gallamiddag
Lørdag aften bød på gallamiddag, hygge og individuel 
præmieoverrækkelse. Der var også tid til fordøjelse af alle 
indtrykkene, vurdering af vores egen BHR indsats og afsked 
med holdet samt Erling. Vi syntes, det var en fantastisk 
tur, hvor det meste klappede, lige som det skulle. Under 
hele turen var vi meget stolte af ”vores” hold og deres flotte 
resultater.

Danskernes resultater:
#2 Henrik og Cronus 282 point (95/89/98)
#14 Jan og Bono 269 point (92/86/91)
#19 Christina og Icon 266 point (95/88/83)
#22 Lenett og Joka 265 point (90/90/85)
#34 Michael og Dusty 252 point (79/85/88)
#38 Britt og Benji 237 point (86/78/73)

//

Flere billeder side 8 og 9

Alle deltagere parate til gallamiddag.

Henrik på skamlen.
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IFR IPO VM fortsat

Britt og Benjamino. Christina og Icon.

Henrik og Cronus. Michael og Dusty.



Rottweileren December 2014         9

IFR IPO VM fortsat

Lenett og Joka. Jan og Bono.

HB søger kandidater til bestyrelsen

HB søger kandidater til bestyrelsen, der skal i år vælges 3 
bestyrelsesmedlemmer.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal dit kandidatur 
være HB / Formanden i hænde seneste d. 31/12 kl. 12.00. 
Dit kandidatur kan sendes på mail til HB eller som post til 
Formanden.

Er du interesseret, og ønsker du at vide mere om det at sidde 
i HB, er du velkommen til at kontakte os.

HB Generalforsamling

Afholdes

Søndag d. 19. april 2015, kl. 12.00

Tårnborg Forsamlingshus
Frølundevej 50

4220 Korsør



IFR World Championship 2015
Går du med en VM drøm i maven?

Tekst: Trine Dyrgaard

Efter dette års VM har vi gjort os nogle tanker omkring, 
hvordan vi gerne vil have udtagelsesprocessen til at forløbe 
næste år. Går du med en VM drøm i maven, er det derfor 
vigtigt, at du allerede nu begynder at overveje, om du vil ta-
ges i betragtning til VM holdet næste år.
 
For at komme i betragtning til en plads på holdet skal du:
1: Sende BHR en mail på bhr@rottweiler.dk inden 1. april 
2015, hvori du tilkendegiver, at du vil tages i betragtning til 
holdet

2: Deltage i indsamlingen af sponsorater til holdet – uanset 
om du bliver udtaget eller ej.

3: Deltage i pointgivende udtagelseskonkurrencer.

4: Efterleve de etiske regler, udstukket af RKD i hele udtagel-
sesperioden, samt under VM.

5: Deltage i de samlinger, BHR indkalder til.

6: Deltage i BHR’s mailkorrespondance op til VM.

Sponsorater er vigtige
For at det ikke skal være det økonomiske aspekt, der afgør, 
hvem der kan deltage på VM holdet, ønsker vi at tilveje-
bringe så mange sponsorater som muligt. Sponsoraterne 
går direkte til at dække transport og logi for deltagerne 
under VM. Alle, der vil i betragtning til holdet, skal bidrage 
til indsamlingen. Det kan være ved bortauktionering af 
enetimer, afholdelse af kurser, spordage, figurering, salg af 
kage til et klubarrangement, amerikansk lotteri, eller hvad 
man nu kan finde på. 

Optjeningsår
I og med det blev besluttet at rykke RKD IPO DM fra maj 
til juli/august, har det betydning for optjeningsåret. Så 
optjeningsåret 2014/2015 vil være en overgangsperiode. Så 
for at visualisere optjeningsperioden har vi her under lavet 
en model:

//
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Nyt fra BHR

Dette er optjeningsperioden til VM 2015 (Overgangsperioden):

* Der kan være andre CACIT konkurrencer næste år, og de tæller også, såfremt de ligger i perioden mellem RKD DM 2014 og RKD DM 2015. 
** Uanset hvor mange konkurrencer en ekvipage stiller i, er det kun de 3 bedste resultater, der tæller, samt der skal være tildelt point fra mindst 
én RKD udtagelse (DM). 

Dette er optjeningsperioden for VM 2016 og fremefter:



Scandinavian Klubsieger 
+ National RKD Klubsieger Show

Judges: 

Edgar Hellmann  ADRK

&

Dr. Peter Friedrich  ADRK

Scandinavian IPO Championship 
(IPO1, IPO2 & IPO3 CACIT Trial)

Judges: 

Roland Seibel ADRK

&

 Morten Jensen DK

All Rottweilerfans are Welcome!!
More info:

www.rottweiler.rocks

ANNONCE



ANNONCE

Fredag den 1. maj 

Baneprøvning 
Indskrivning til IPO Championship 

Åbningsceremoni for IPO 
Championship  
Lodtrækning 

Lørdag den 2. maj 

Danish klubsieger 
IPO Championship 

Fest aften 

Søndag den 3. maj 

Scandinavian Klubsieger 
IPO Championship 

Afslutningsceremoni & 
Præmieoverrækkelse 

 

 

Rottweilerklubben Danmark arrangerer Scandinavian Klubsieger & IPO Championship, for første gang på 
dansk jord, den 1. – 3. maj 2015, i Silkeborg.  

 

I weekenden afholdes der 

Danish Klubsieger udstilling 
Scandinavian Klubsieger  

IPO Championship  
RKD 2. IPO VM udtagelse 

 

Foreløbigt program 

 

 

 

 

 

Udstillingerne kan tilmeldes på www.hundeweb.dk  
IPO Championship kan tilmeldes online via den officielle hjemmeside.  

Læs mere om arrangementet på www.rottweiler.rocks 

 



 

 

Sponsering  
I forbindelse med dette store internationale arrangement, har vi behov for sponsorer.  
Så hvis dit firma, du som opdrætter eller privat person ønsker at støtte et godt formål og samtidig få en stor 
eksponering, har vi nedenfor listet en række muligheder op.  

Standplads    1000 kr. (for alle tre dage) 

Katalog reklame: 
Helsides annonce   400 kr. (+ 200 kr. for midterside + 400 kr. for bagside) 
½ sides annonce   200 kr. 
Rubrik annonce   150 kr.  
Kataloget vil være A5 i farver.  

Pokaler: 
BIR, BIM eller IPO Champion  400 kr.  pr. stk. 
Andre vinder pokaler    300 kr. pr. stk.  
Pokal    200 kr.  pr. stk.  
Pokalrække (fx åbenklasse hanner/IPO hold) 350 kr. (op til 4 pokaler) 

Der vil ikke komme sponsornavn på pokalen, men det vil blive skrevet på hjemmesiden og i kataloget.  

Sponsorat aftaler, særlige ønsker til pokaler eller bidrag med andre effekter til arrangementet fx  præmier til 
deltagerne, så kontakt sponsorat ansvarlig, Rikke Bruun Pedersen - rikkebruun_pedersen@hotmail.com.  
 

 
 

Dejlige billeder af to bedste-venner: Marcus og Zandonaias Elvira E-Madigan, kaldet Davina. Foto: Mia Rasmussen, kommende medlem 
af RKD.
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Juleudstilling: Dommerberetning
Dommer Yvonne Bekkers fra Holland beretter her fra juleudstillingen. Artiklen er på engelsk.

Artikel

Tekst: Yvonne Bekkers (Holland)

In 2013, I was invited to come and judge at the IFR World 
show in Rodding, Denmark. Now, I was invited back to that 
same town to judge at the Christmas show of the Danish 
Rottweiler Club. It was only a short flight of 55 minutes, it 
took me longer to drive to the airport. 

The Nordic system is a bit different than that of a “normal” 
show. In each class you can give a CK, this is a “plus” on top 
of the Excellent rating, the dogs with the Excellent and the 
CK are coming back later in the day to compete for best male 
/ female.

The show was held in a beautiful venue, a big hall with 
a concrete flour for the show ring and dogs, a big area for 
people to eat and a very large kitchen where all the nice food 
could be prepared. Pork belly with cracklings. Never had 
them, but I liked them a lot. The hall for the dogs was ideal 
accept for the lightning, artificial lightning is not ideal to ac-
cess the eye color of the dog. 

There where 59 entries in 8 different classes. The organiza-
tion told me that there where quite a lot of babies and pup-
pies with inexperienced handler, and that I could take my 
time to judge them. The ring steward (Jacob) helped out with 
double handling and giving advice to the second helpers out-
side of the ring, and I tried to calm the people in the ring. 
Some people where so nervous that their dog played tricks 
with them. They where testing the handlers in how far they 
could go and in some cases they could go VERY far. 

Baby class males 3 – 6 months, 8 entries, 4 Very Promis-
ing, 3 Promising, 1 Absent
Arn, 1 Very Promising, Best Baby, already well developed 
baby, with a nice dry head and very good body proportions, 
this dog was trained and handled very well, also the tempe-
rament of this dog was excellent. On the move he still show-
ed some puppy elements (a bit loose in all parts, as suspected 
at this age) but the potential was there. 

The number one babies and puppies in the other classes whe-
re very nice, but because there where so many inexperienced 
handlers I had no time to make my own notes. Sorry that I 
can not reproduce the main parts out of the reports in this 
article.

Baby class females 3 – 6 months, 6 entries, 3 Very Promis-
ing, 2 Promising, 1 Cannot be judged
Von Hause Nomis Pasja, 1 Very Promising.
The dog that could not be judged was limping.

Puppy class males 6 – 9 months, 3 entries, 3 Very Promis-
ing 
Opperby’s Diesel, 1 Very Promising.

Puppy class females 6 – 9 months, 4 entries, 2 Very Pro-
mising, 2 Promising
Shamigo’s Gaia, 1 Very Promising, Best Puppy.

Youth class males 9 – 18 months, 3 entries, 1 Excellent 
with CK, 2 Excellent
Zandonaia Dancer Davidoff, 1 Excellent with CK, Junior 
Winner, 4th Best male in Show. This dog had a great tempe-
rament and already very good proportions in head and body. 
The eyes could be a bit darker and he was still a bit loose in 
front on the move. 

Youth class females 9 – 18 months, 5 entries, 1 Excellent 
with CK, 1 Excellent, 2 Very Good, 1 Cannot be judged
Heitah’s Gwen, 1 Excellent with CK, Junior Winner, 3th Best 
female in Show. This female was still in full development but 
structure wise she was excellent. She was a bit long in back 
but on the move she held her topline quit well. 
The dog that I could not judge was limping.

Intermediate class males 15 – 24 months, 4 entries, 1 Ex-
cellent with CK, 2 Very Good, 1 Good
Enzo von der Havelhexe, 1 Excellent with CK, 3th Best male, 
a dog with a bit open elbow but with otherwise strong mo-
vement. He held his topline very nice, he also showed a nice 
temperament.

The dog that got the rating of Good was a dog that in my eyes 
was way to much in every sense of the word. He was more 
bullmastiff type than Rottweiler type and that is something 
I (as I have often stated before) hate ! Not only his head was 
very heavy with a short muzzle and high forehead, but also 
his body was not in shape. He was about 5 kilo’s to heavy to 
my liking, and because he was already a heavy looking dog, 
it made it even worse. 
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Juleudstilling: Dommerberetning fortsat

Intermediate class females 15 – 24 months, 7 entries, 2 Ex-
cellent with CK, 1 Excellent, 4 Very Good
Heitah’s Cora Crush, 1 Excellent with CK, Best Female, Club 
Winner 2014, strong looking female, with a very good head 
type that could just be a bit dryer, excellent body proportions 
and she could move very well. 
Atila, 2 Excellent with CK, 4th Best female in Show, a nice 
female with a correct head and body. She could move with 
very good reach and drive but was a bit soft in topline.

Open class males, 4 entries, 2 Excellent with CK, 1 Excel-
lent, 1 Very Good
Von Barnewitz Enkas, 1 Excellent with CK, Best Male, Best 
of Breed. Strong looking male with a nice head and very 
good body proportions. His wrists could be a bit firmer, but 
he moved very well and without loosing his topline. 
Von Hause Wenorra Basuka 2, 2 Excellent with CK, 2th Best 
male in Show, Club Winner 2014. A dog with a very good 
head and strong bone. His feet could be firmer and he had a 
tight scissor bite. On the move, he was just a little less than 
the number one in this class but he belonged to the strongest 
movers in this show. 

Open class females, 8 entries, 2 Excellent with CK, 2 Excel-
lent, 4 Very Good
Heitah’s Yuma, 1 Excellent with CK, 2nd Best female in 
Show. Strong female with a very good head and excellent 
body proportions. She moved with very good reach and dri-
ve but in the end, her topline was just a bit softer than that of 
the number one.

Working class males, 1 entry, 1 Excellent with CK
Joe von der Raspeburg, 1 Excellent with CK, a working dog 
with a good head and very good body proportions. His feet 
could be firmer, and his croupe was slightly sloping. On the 
move, he had very good reach and drive. 

Working class females, 2 entries, 1 Excellent with CK, 1 
Excellent
Opperby’s Bailey, 1 Excellent with CK, very good female, her 
ears could be a bit closer to the head. Very good body pro-
portions, movement with very good reach and drive, but her 
topline was a bit soft.

Champion class males, 2 entries, 1 Excellent with CK, 1 
Excellent
Marienlund’s Kaos, 1 Excellent with CK, this dog looked 
over angulated on the stands, but when he started to move, 
he showed very good movement with very good reach and 
drive. He was just a little soft in topline. 

Champion class females, 1 entry, 1 Very Good
Vicky vom Bamberger-Tal, 1 Very Good - giving a cham-
pion dog a Very Good is not something I often do, but in 
this case I found it the right thing to do. This dog was uneasy 
in the ring, every time the door of the hall closed (the dog 
toilet was outside). This dog showed almost scared. I told the 
owner that this kind of behavior was not champion worthy. 
The handler told me that the dog was in a depression, she 
had puppies that died just a few weeks ago. I told the handler 
that it was his responsibility, and that he should give this dog 
time to recover. I think it is unfair to the dog to let her go 
through this. 

Veteran class males, 1 entry, 1 Excellent with CK
Zandonaia Kathoss Darcus, 1 Excellent with CK, lovely ve-
teran with a very good temperament and show spirit. His 
could be a bit dryer but body wise, he was in excellent condi-
tion for his age, also his movement was correct. 

Veteran class females 0 entries 

This was the last specialty show of the season. In Denmark, 
the Rottweiler Club holds a competition called “The Year 
Competition for Club Winner and Club Winner 2014”. At 
several shows announced in the beginning of the year, you 
can gather points with your dog. At the end of the season, the 
male and female that gathered the most points is he winner 
of the title “Club Winner 2014”. The point system consists of: 
10 points for BOB, 8 points for BOS, 6 points for 2th Best in 
Show (male and female), 3 points for 3th Best in Show (male 
and female), 1 point for 4th Best in Show (male and female).

The Club Winner 2014 titles for this season went to:
Male – Von Hause Wenorra Basuka 2
Female - Heitah’s Cora Crush

Last but not least, I want to thank the organization for invi-
ting me. A special thanks to Jacob Foght and his wife Denni 
for opening their house for me and making me feel very wel-
come. Also many thanks to Uli Nomis for her excellent wri-
ting (typing) in the ring. 

//
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Juleudstilling: Billeder
Billeder fra Juleudstillingen. Foto: Jacob Foght.

Billedreportage

Arn - Best Baby Heitah’s Cora crush BOS KLBV14 Heitah’s Gwen - Junior winner female

Heitah’s Yuma Joe von der raspeburg Opperby’s Bailey

Shamigo’s Gaia - best Puppy & Opperby’s Diesel Zandonaia Kathoss Darcus - Veteran Winner
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Vom hause nomis Pasja

Juleudstilling: Billeder fortsat

Vom hause wenorra Basuka2 KLBV14 Von barnewitz Enkas BOB Zandonaia Dancer Davidoff - Junior 
winner male



Tillykke til klubvinderne
Tillykke og tak fra UU.

Nyt fra UU

Tekst: Jacob Foght

UU vil gerne ønske vores 2 klubvindere 2014 (KLBV14) et 
stort tillykke med de fine placeringer på årets udstillinger:

Heitah’s Cora Crush
Ejer & opdrætter Lone Skov og Ib Lauersen

Vom hause wenorra Basuka2
Ejer & opdrætter Carina Nielsen og Jackie Sørensen

UU vil meget gerne sige stort tak til alle deltagere, udstillere, 
frivillige og sponsorer på RKD Juleudstilling 2014:

RKD Jule vinder 2014 og BIR: Von barnewitz Enkas
RKD Jule vinder 2014 og BIM: Heitah’s Cora Crush
RKD Jule Juniorvinder 2014: Heitah’s Gwen
RKD Jule Juniorvinder 2014: Zandonaia Dancer Davidoff
RKD Jule Veteranvinder 2014: Zandonaia Kathoss Darcus II

//  

POINT STILLINGEN TIL KLUBVINDER (KLBCH) 
PR. 16.11.2014 

 
KRITERIERNE FOR TILDELING AF POINT OG TITEL KAN SES PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE UNDER: 

UDSTILLINGSUDVALGET – TITLER OG PROCEDURE – TITLEN ’KLUB VINDER’ 
 

 

Hund Ishøj 
vinder 

Himmelbjerg 
vinder 

Jubilæums 
vinder 

Hovedudstilling Juleudstilling Point 
total 

Heitah’s Cora 
Crush  

 10 8 1 8 27 

Arzadon Velica 8     8 
Vom hause 
luna’s Siff 

1  1 3  5 

Ballou Amadeus 1     1 
Dingo Miki-rott 3     3 
Vom hause 
wenorra 
Basuka2 

 8  1 6 15 

Marienlunds 
Kaos 

 1    1 

Opperby’s Cato  6    6 
Von Barnewitz 
Enkas 

 3   10 13 

Marienlunds 
Kempes 

  3   3 

Lora lions of 
pliva 

 3    3 

Heitah’s Yuma  6   6 12 
Opperby’s 
Bailey 

 1    1 

Arzadon Tarano    3  3 
Atilla R.R.R.     1 1 
Enzo von der 
Havelhexe  

    3 3 

Heitah's Gwen      3 3 
Zandonaia 
Dancer Davidoff 

    1 1 
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overtrædelsen. Der må kun bruges magt til at tilbageholde 
den pågældende - ikke gøre skade på den anholdte. Dernæst 
skal den anholdte snarest muligt overgives til politiet. I begge 
tilfælde kan det godt betale sig at tænke sig om en ekstra 
gang, da man meget nemt ellers kan komme på kant med lo-
ven og blive tiltalt efter straffelovens §§ 244-245 (hund bider 
efter ordre).

Lige så god som en 30.000-40.000 kroners tyverialarm
Til b.dk fortæller en 54-årig pensioneret indbrudstyv om et 
af de bedste værn mod indbrud: ”Hunde kan holde tyvene 
langt væk. Især hvis det er en stor krabat og ikke bare en lille 
gravhund eller pekingeser. Personligt ville jeg ikke bryde ind 
i et hus med en stor hund. Jeg tror, at en stor, dejlig rottweiler 
virker lige så godt som en 30-40.000 kroners tyverialarm”.

Artiklen er skrevet med inspiration fra:
- b.dk
- hundenyheder.dk
- familieadvokaten.dk
- sn.dk

//
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Må din hund bide en indbrudstyv?
På side 9 fortæller Linda Vejling, hvordan hun fik en bøde, fordi hendes rottweiler blev vurderet til at have optrådt 
“faretruende”. Men hvad sker der, hvis din rottweiler gør noget at det, den er bedst til - at forsvare sit hjem og sin ejer?

Artikel

Mange opfatter nogle hunderacer som bedre vagthunde end 
andre, men faktisk kan de fleste racer opfylde behovet for 
at skræmme en potentiel indbrudstyv. Hunden skal primært 
gø af den fremmede - og her kan selv en Chihuahua gøre en 
formidabel entre. Der imod er nogle racer direkte fremavlet 
til at kunne beskytte ejer og territorium.
 Rottweileren er ikke bare en god, trofast ven af fa-
milien. Den er også familiens beskytter og vogter, for det lig-
ger så dybt i racen, at den simpelthen ikke kan lade være. 
Rottweileren har altid været brugt som vagthund og har en 
formidabel kombination af råstyrke, selvtillid, mod og stor 
bidstyrke. Derfor er den også et fantastisk værn mod ind-
brudstyve, og flere undersøgelser viser, at tyve let og elegant 
springer huset over, hvis en hund begynder at gø, når der 
pilles ved døre og vinduer. Samtidig har nogle indbrudstyve 
også tendens til at gå videre, hvis fx hoveddør eller indkørsel 
er pænt udsmykket med et ”Her vogter jeg” skilt.

En erhvervsrisiko
Men hvad sker der, hvis hunden reagerer på uvedkommende 
i huset med et bid - og der tilmed skal sting til at rette op på 
”skaden”? Ifølge skambidsparagraffen vil dette ofte resultere 
i en aflivning af hunden og en form for straf til ejeren. Der-
for får politiet også stadig flere henvendelser fra bekymrede 
hundeejere, fx. ”Kan jeg blive sigtet for vold, hvis min store 
hund bider en indbrudstyv, der står i min stue?” Nej, man 
kan ikke blive sigtet for vold, hvis ens hund reagerer på en 
indbrudstyv ved at bide den uvedkommende person. Det er, 
ifølge politiet, tyvens eget ansvar, hvis man trænger ind på 
privat grund: Det at blive bidt skal ses som en erhvervsrisiko, 
når man er tyv. Også selv om der ikke nødvendigvis er skiltet 
med, at der bor en hund i huset.

Nødværge
Skulle du være så uheldig at blive udsat for overfald uden for 
hjemmet, skal du være glad for at have hunden med. I sådant 
tilfælde har hunden også ”lov” til at hjælpe, og det vil blive 
vurderet som nødværge. Dog skal man være direkte truet, 
og hunden må ikke bare slippes løs mod overfaldsmanden.

Selvtægt uden for hjemmet
Bliver du der imod vidne til en kriminel handling, fx ind-
brud eller overfald, må du ikke bruge din hund som selv-
tægt. Mange vil sikkert finde det fristende at slippe hunden 
løs, så den kan sætte efter tyven. Efter retsplejeloven må en 
privat foretage anholdelse, men man skal træffe den pågæl-
dende direkte under eller i umiddelbar tilknytning til lov-

Tekst: Stine Rix

Linda Vejlings “Gentleman”: Nord Sea Side Iglo von Bizz
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Kreds 02 - Frederiksholm
Frederiksholms Rottweilerklub (kreds 02) indkalder herved 
til generalforsamling tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 19.30 i klub-
lokalet: Blovstrød Teglværksvej 10-12, 3450 Allerød.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behand-
let, skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 
4 uger inden generalforsamlingen. Forslag kan ikke alene 
fremsendes på elektronisk medie.

Indskrivning:
Indskrivning til forårssæsonen foregår i kredsens lokale lør-
dag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 for alle hunde. Husk vacci-
nationsattest, evt. stambog samt kvittering for betalt udvidet 
hundeansvarsforsikring. Ved kredstilknytning 02 i hoved-
klubben er træningsgebyret helårligt kr. 800, ellers kr. 900.

Kreds 5 - Ishøj
Ishøj Rottweilerklub (kreds 05) indkalder herved
til generalforsamling søndag d. 15. marts 2015 kl. 12:00 i 
klubhuset: Torbens Vænge 8, 2630 Ishøj.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behand-
let, skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest
4 uger inden generalforsamlingen. 

Kreds 7 - Holbæk Rottweilerklub
Holbæk Rottweilerklub indkalder hermed til generalforsam-
ling, søndag d. 15. marts 2015 kl 15.00, i klubhuset, Kundby 
Stadion, Solbjerggård 2, 4520 Svinninge.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Regnskab uddeles på dagen 
men kan fra 1. marts 2015 rekvireres hos kasseren. Forslag 
skal være formanden i hænde senest 15. februar. Klubben 
ønsker alle medlemmer en dejlig jul og et godt nytår.

Kreds 9 - Sydsjællands Rottweilerklub
Sydsjællands Rottweilerklub indkalder hermed til general-
forsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00,  på adres-
sen Svinøvej 71, 4750 Lundby. Dagsorden ifølge vedtægter. 
Forslag skal sendes til Formand:
Heidi Enøe Pedersen, 
Svinøvej 71 
4750 Lundby

Kredsene informerer...
Nyt fra kredsene

Kreds 11 - Fyns Rottweilerklub
Fyns Rottweilerklub indkalder herved til Generalforsamling 
torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00, i Klubhuset, Åsumvej 
390 B, 5240  Odense NØ. Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af to stemmetællere
3) Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves
4) Formandens beretning
5) Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til     
godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
6) Fastsættelse af kontingent:
a) Bestyrelsen foreslår et grundkontingent på kr. 50.- indtil 
31. december 2016
b) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 500,- . Eks-
trakontingentet giver ret til holdtræning m. instruktion og    
anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 
01/01 2015 - 31/12-2015.
c) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 500,-. Eks-
trakontingentet giver ret til hvalpemotiva-tionstræning m. 
instruktion og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter 
i 12 lektioner (1 lektion pr. uge afsluttende med hvalpeprøve)
d) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 300,- . Eks-
trakontingentet giver ret til holdtræning m. instruktion og 
anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 
01/08 2015 - 31/12-2015.
e) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 150,-. pr. 
person, som giver flere medlemmer af samme husstand ret 
til holdtræning m. instruktion og anvendelse af foreningens 
træningsrekvisitter i samme periode som det første betalen-
de medlem af husstanden har erlagt kontingent for.
7) Indkomne forslag: Forslag skal være formanden Anette 
Rye Lund i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.  
Det vil sige senest den 5. februar 2015. Forslag kan ikke sen-
des via elektronisk medie.
8) Valg af bestyrelse 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Uddeling af årspokaler m.v. 
11) Eventuelt

Kreds 13 - Nordjylland
Nordjyllandskredsen afholder generalforsamling torsdag 
den 26 marts 2015. Dagsorden iflg. Mønstervedtægterne. 
Der vil inden blive udsendt indkaldelse til alle medlemmer 
pr. brev med relevante oplysninger om klokkeslet og sted, 
valg m.m.. Alle kredsens medlemmer ønskes en glædelig jul 
og et godt ”hunde” nytår. Mvh. Kredsstyrelsen



Kreds 17 - Midtjylland
Der indkaldes til generalforsamling – den 10. marts 2015, 
kl. 19.00, i kredsens klubhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

OBS! Der starter nyt hvalpe/unghunde hold den 1. februar 
2015. Forhåndstilmelding nødvendig – dette gøres på vores 
hjemmeside: www.rk17.dk. 

Kreds 23 - Køge Rottweilerklub
Køge Rottweilerklub indbyder til generalforsamling fredag 
den 20. marts 2015 kl. 19.00. Sted:
Bregnegårdsvej 2C
4600 Køge
(klubhuset)

Dagsorden ifølge vedtægterne. Regnskabet kan ses fra den 
13. marts 2015 på hjemmesiden og i klubhuset. Forslag skal

sendes til formanden senest den 20. februar 2015. Forslagene 
kan ikke alene sendes i elektronisk form.

Med venlig hilsen Formand Katja Dahlgaard-Jalsing
Byvejen 58, 4130 Viby Sjælland

Kreds 24 - Randers
Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 2. marts 
2015 kl 19.00 i klubhuset, Bøgelundsvej 26  8640 Randers SV.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 2. 
februar 2015. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På valg er: Vilhelm V. Vedel - og da en er gået ud af 
bestyrelsen, har vi en plads mere fri.
 
Formand: Jytte Lund Holmgaard, Rigtrupvej 6, Voldum,
8370 Hadsten / mental@pcbox.dk

//

Artikel
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Kredsene informerer fortsat

Vil du være mentalbeskriver?
Så har du muligheden nu.

Ny fra AR

Går du med drømmen om at blive en del af metalbeskriver-
grupper i RKD? Så er muligheden her nu!

I foråret 2015 afvikler DKK mentalbeskriveruddannelse. Det 
er i Hovedbestyrelsen og Avlsrådet besluttet at sende 5-6 
medlemmer af sted.

Uddannelsen strækker sig over 3 weekender og forudsæt-
ter, at du har DKK’s basiskursus. Har du ikke dette, vil der 
blive mulighed for at tage det, inden kurset start. RKD be-
taler kursusudgifterne, men du står selv for transport samt 
overnatning. Kurset vil formentlig foregå i Kreds 31, Skive. 
Til gengæld forventer vi, at du fremover vil være en aktiv del 
af RDK’s beskriverkorps.

For yderligere information kontakt Avlsrådet på
ar@rottweiler.dk.

//

Tekst: Rikke Bruun Pedersen



ANNONCE

 

FYNS ROTTWEILERKLUB 

AFHOLDER FORÅRSUDSTILLING 

SKÆRTORSDAG – DEN 2. APRIL 2015  

DOMMER ER ENDNU IKKE PÅ PLADS MEN VIL BLIVE OPLYST PÅ VORES HJEMMESIDE 
WWW.FYNSROTTWEILERKLUB.DK  

SNAREST MULIGT. 

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN TIL ÅRETS FØRSTE UDSTILLING I ROTTWEILERREGI. 

 



Rottweileren December 2014          23

Pletskud fra RKD medlemmerne

Heitah’s Cora Crush: RKD klub Vinder 2014, RKD Junior Klub Champion, RKD Klub Champion, Jule Junior Vinder 2013, Himmelbjerg 
Junior Vinder 2014, Himmelbjerg Vinder 2014 BOB, Jubilærums Vinder 2014 BIM, Jule Vinder 2014 BIM, Wesser-Ems Jugend Siegerin 
2014, ADRK KS 2013 Jüngste Klasse VV3, ADRK KS 2014 Zwischen Klasse V6. Ejer & opdrætter (og foto): KENNEL HEITAH v/ Ib 
Laursen & Lone Skov, Silkeborg

Dejligt efterårsbillede af Elmo von der Havelhexe, som nu er 
yngste Klubchampion i RKD. Foto: Ditte Ehlig

ABC Royal’s Fillucca. Foto: Anne Gisselø



Rottweilerklubben 
Danmark

FORMAND
HENRIK FUCHS
HUMLEOREVEJ 10
4100 RINGSTED
TLF. 4014 0115
FORMAND@ROTTWEILER.DK
KONTAKT FOR UU
 
NæSTFORMAND
CARSTEN HENRIKSEN
P.V. JENSEN KLINTS VEJ 6
9310 VODSKOV
TLF. 9829 4165
NAESTFORMAND@ROTTWEILER.DK
KONTAKT FOR MT

KASSERER
MORTEN MUNDT
FJORDVANG 26
4000 ROSKILDE
0TLF. 4079 6959
KASSERER@ROTTWEILER.DK
KONTAKT FOR LOKALFORENINGERNE

SEKRETæR
BRITTA NIELSEN
STENSBYVEJ 29
4773 STENSVED
TLF. 6092 6895
BRITTA.N@ROTTWEILER.DK
KONTAKT FOR BHR/UDD OG
TJENESTEN

BESTyRElSESMEDlEM
MERETE ANDERSEN
HOSTRUPVEJ 27
7860 SPØTTRUP
TLF. 4052 7101
MA@ROTTWEILER.DK
KONTAKT FOR AR
 
REVISORER
FREDE BAK OG JANNY MØLLER
NORVANGGÅRDSVEJ 28
3460 BIRKERØD
TLF: 45818230

Glædelig jul
Tanker fra redaktionen samt nyt om hjemmesiden.

Fra redaktionen

Tekst: Stine Rix

I dette blad har du kunnet læse om Linda Vejling, som oplevede at få tildelt en, ifølge 
Linda Vejling, højest uberettet bøde for sin rottweilers opførsel. Det inspirerede mig 
til at researche i, hvad der egentlig sker, hvis din hund bider i nødværge - eller bider 
fx en indbrudstyv. Vil det også resultere i en bøde? Eller sågar aflivning i henhold 
til Hundeloven? Heldigvis ikke. Jeg kunne nu ikke lade være med at trække på smi-
lebåndet, da jeg finder ud af, at det at blive bidt, anses som en erhvervsrisiko for 
indbrudstyve... Privat har vi selv gjort forskellige tiltag for at afskrække/advare en 
potentiel indbrudstyv, men kunne også have haft et ”Her vogter jeg” skilt på postkas-
sen. Det har jeg faktisk overvejet nu. Men mon ikke de to små terrorister på hhv. 5 
og 1 år, Sebastian og Benjamin, der hjemme kan være skræmmende nok i sig selv.

Spændende synes jeg også det var at følge med bag kuglepennen hos den hollandske 
dommer Yvonne Bekkers, hvis beretning fra Juleudstillingen er bragt i dette blad. 
Det er måske ikke nyt for jer medlemmer, men for mig, som ikke-hundeejer, er det 
ganske nyt. Sikke mange små detaljer, der lægges mærke til og kommenteres på. Ikke 
noget at sige til, at førerne kan være nervøse op til en udstilling eller konkurrence, for 
hvem ved, hvilken dag hunden har.

Nyhedsbrev
Der har været efterspørgsel på muligheden for at tilmelde sig et nyhedsbrev, som 
vil informere om de seneste ændringer og/eller tilføjelser på hjemmesiden. Dette 
vil blive introduceret til alle medlemmer i januar 2015, hvor man vil få mulighed 
for at tilmelde sig et automatisk genereret nyhedsbrev, som vil samle sidste nyt fra 
hjemmesiden. Hertil vil det blive muligt selv at vælge, hvad man ønsker at modtage 
information om og med hvilken frekvens. Mere information følger på hjemmesiden 
efter nytår.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle bidragsydere med artikler og billeder, mv. til 
Rottweileren i 2014.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.
Mvh. Stine Rix

24          Rottweileren December 2014



Rottweileren December 2014          25

Formand: Britta Nielsen
Stensbyvej 29, 4773 Stensved, tlf. 60 92 68 95 
Brugsrådkontakt: Michael Warburg
tensbyvej 29, 4773 Stensved, 
Udstillingskontakt: Michael Jeppesen tlf. 20 42 88 20 
Træningsplads: Torbens Vænge 8, Ishøj Landsby, 2635 Ishøj. 

kreds05@rottweiler.dk  

www.rk5.dk.

Formand: Lene Søndberg
Fledskovvej 34, Nr. Vallendrød, 4340 Tølløse, tlf: 59 18 69 12
Brugsrådskontakt: Jan Skovgaard
Engdraget 9, 4330 Holbæk, Tlf: 40 28 90 05

Email: kreds07@rottweiler.dk  -  www.holbaek-rottweilerklub.dk

Træningsplads: Kundby Stadion, Solbjerggård 2, 4520 Kundby

Formand: Anette Rye Lund
Assensvej 174, 5250 Odense SV, tlf. 23 83 75 37 
BHR kontakt: Lars Holm
Udstillingskontakt: Anette Rye Lund 
Træningsplads: Åsumvej 390B, 5240 Odense NØ, Indkørsel ved haveforeningen, fortsæt 
til vejen slutter, drej til venstre, så har du klubhuset ret forude. 

kreds11@rottweiler.dk    Træning:
www.fyns-rottweiler-klub.dk   Mandag 19.00-20.00 – Specialhold
    Torsdag 19.00-20.00 – Familiehold
1. søndag i hver måned holdes der                 19.00-20.00 – Selvtræning
hundeførermøde kl. 12.00.                 20.00- ?           Gruppe C
    Søndag  10.30-11.30 – Hvalpehold
                   11.00-12.00 – Prøvehold
                   12.00- ?           Gruppe C

Formand: Jesper Nielsen, Valmuevej 17, 3390 Hundested, tlf.: 22 11 41 00
Brugsrådkontakt: Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, 3210 Helsinge, tlf. 29 43 63 79.
Udstillingskontakt: Pia Porsby Madsen
Skovhusvej 31B , 3230 Græsted, tlf.: 25 33 99 67
Træningsplads: Ny Mårumvej 214, 3200 Helsinge
kreds01@rottweiler.dk
www.rk01.dk

Træning:
Hvalpe- og unghunde v/Mette Lørdag kl. 9-10
Prøvehold v/ Jesper & Rikke Lørdag
Rally begynder v/ Rikke  Fredag kl. 17-19
Gruppe C v/ Jesper  Onsdag og lørdag efter aftale
Spor v/ Gurli  Søndag kl. 10
Selvtræning   Onsdag kl. 17-21

Formand: Alan Damberg
Flintehøjen 3, 3600 Frederikssund, tlf. 27 20 94 52
Brugsrådkontakt: Janny Møller
Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød, tlf. 30 38 02 87
Træningsplads: Blovstrød Teglværksvej 12, 3450 Allerød

Kreds02@rottweiler.dk
www.123hjemmeside.dk/frederiksholms-rottweiler-klub.dk

Træningsgebyr helårligt kr. 800.

Formand: Poul Erik Bøjstrup
Krogholtsvej 7, 2650 Hvidovre, tlf. 40 56 83 08 
Træningsplads: Midlergårdsvej, 2605 Brøndby 

kreds03@rottweiler.dk 
www.rottweilerne.dk

Formand: Monica Buske 
Blåmejsevej 2, H/F Møllevang, 2791 Dragør, tlf. 26 13 50 81
Træningsplads: Englodsvej, 2791 Dragør 

Træningsgebyr selvtræning halvårligt kr. 400 - Hold kr. 600,00 for RKD medlemmer,
kr. 700,00 for ikke medlemmer. Gæstetræning kr. 35,00.
www.rkd04.dk

Formand: Heidi Enøe Pedersen
Svinøjvej 71, 4750 Lundby Tlf. 28 59 19 49
Brugsrådkontakt: Leif Olsen, Ringvej 53, 4750 Lundby 
Træningsplads: Kornbuen 1, 4700 Næstved 

kreds09@rottweiler.dk 
www.ssrk.dk

Hvalpe hold søndag kl. 09:30-10:15
Unghunde hold søndag kl. 10:20-11:00
Spor og gruppe C efter aftale



26          Rottweileren December 2014

Formand: Brian Sejberg
Telefon: 51 52 61 05
Træningsplads: Ved Stampen Vandværk, 3700 Rønne. Drej fra Sdr. Ringvej ind ad 
den gamle lufthavnsvej og drej til højre ad den første jordvej. Kør ca. 200m, så ligger 
pladsen på højre side lige før et vejkryds. 

kreds12@rottweiler.dk 
www.bornholmsrottweilerklub.dk

Formand: Poul H. Ejlertsen, Løkkensvej 118, 9800 Hjørring
Tlf. 98 92 63 73 / 21 24 18 07

kreds 13@rottweiler.dk
http://nordjyllands-rottweilerklub.weebly.com/index.html

Formand: Ib Laursen
Erikborgvej 90, Grauballe, 8600 Silkeborg, tlf. 86 87 75 67 
Brugsrådkontakt: Helle Andersen
Allingskovgårdsvej 19, 8600 Silkeborg 
Udstillingskontakt: Ib Laursen
Eriksborgvej 90, Grauballe, 8600 Silkeborg 
Træningsplads: Linåtoften 20B, Linå, 8600 Silkeborg (ved siden af idrætsforeningen)

kreds 17@rottweiler.dk 
www.rk17.dk 

Træningstider:
Torsdag fra kl. 19.00
Søndag fra kl. 11.30 
Søndage er der hvalpe/unghunde hold samt IPO hold fra kl. 10.00
OBS! Der starter nyt hvalpe/unghunde hold den 1. februar 2015. 
Forhånds tilmelding nødvendig.

Tilmelding og mere information på vores hjemmeside: www.rk17.dk.

Formand: Johnny Jensen
Mejdalvej 44, 7500 Holstebro, tlf. 23 86 00 84 
Brugsrådkontakt: Henrik Sulkjær, Skolevej 32, Bur, 7570 Vemb 
Træningsplads: Wilhelmsborgvej 1C, 7500 Holstebro

kreds20@rottweiler.dk

Formand: Svend Corvinius
svend@mors-bikes.dk
 
Træningspladsens beliggenhed:
Diagonalvej 5
Strandelhjørn
6500 Vojens

Formand:Katja Dahlgaard-jalsing
Byvejen 58, 4130 Viby sjælland, tlf. 28 43 48 23
Brugsrådkontakt: Katja Dahlgaard-jalsing
Træningsplads: Bregnegårdsvej 2C, 4600 Køge. Bus nr. 121 kører lige til døren, og det 
er tilladt at have hund med i bussen. Vi har lys på banen og gode toiletforhold.

kreds23@rottweiler.dk 
www.koegerottweilerklub.dk

Formand: Jytte Lund Holmgaard
Rigtrupvej 6, 8370 Hadsten, Tlf. 86 49 16 48  /  30 61 12 00, Mental@pcbox.dk
Brugsråd/Udstillingskontakt: Carolina Just Kristoffersen
Randersvej 183, 8544 Mørke, Tlf. 87997021 / 28102733
sjellebro@hotmail.com 
Træningsplads: Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV

kreds24@rottweiler.dk

Formand: Martin Hasager
Tingvej 10, 7800 Skive, tlf. 20 25 00 42
Kasserer: Jesper Svenningsen
Hostrupvej 120, 7860 Spøttrup
Brugsrådskontakt: Martin Hasager, martin@rottweilers.dk
Udstillingskontakt: Merete Andersen, rottweiler@opperby.dk

Træningsplads: Jegstrupvej 10, 7800 Skive
Årligt kredskontingent: kr. 100,-
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Skriv til hele UDD: udd@rottweiler.dk

Ansvarlig for kurser på Sjælland
Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf. 29 43 63 79 - mail: rd@rottweiler.dk

Medlemmer
Heidi Nielsen
Vestergade 37
9510 Arden
Tlf. 26 33 59 51 - mail: kadettkylling@hotmail.com

Skriv til hele UU: uu@rottweiler.dk
 
Formand
Jacob Foght
Gramlandevej 7
6630 Rødding
Tlf. 22 62 83 01

Udstillingsudvalgsmedlemmer
Michael Jeppesen: michaeljep@privat.dk
Ditte Ehlig: zandonaia@yahoo.dk

Skriv til hele MT gruppen: mt@rottweiler.dk
 
Formand
Michael Lambertsen
Degneløkken 83
5540 Ullerslev
Tlf. 40 18 14 87 - mail: m.lambertsen@hotmail.com

Uddannelsesansvarlig
Sten Søndergaard
Tollestrupvej 23
9500 Hobro
Tlf. 96 97 90 00 / 30 89 07 03 - mail: sts@bystrupgaard.dk

Medlem
Jytte Lund Holmgaard
Ringtrupvej 6
8370 Hadsten
Tlf. 86 49 16 48 / 30 61 12 00 - mail: systuen.voldum@pc.dk

Skriv til hele AR: ar@rottweiler.dk

Formand
Michael Jeppesen
Ømgårdsvej 7
4000 Roskilde
42 14 16 62
michaeljep@privat.dk / mj@primafrugt.dk

Medlem
Rikke Bruun
Lille Todbjerg 4
8530 Hjortshøj
20 44 68 62
rikkebruun_pedersen@hotmail.com

Medlem
Peter E. Jensen
Randersvej 370, Lisbjerg
8200 Århus N
24 46 89 83

HB bestyrelsesmedlem
Merete Andersen
ma@rottweiler.dk

Skriv til hele Brugshunderådet: bhr@rottweiler.dk
 
Formand
Helle Andersen
Allingskovgårdsvej 19, 8600 Silkeborg
Tlf: 4095 3242
ha@rottweiler.dk

Medlem / Prøveregistreringer
Trine Dyrgaard
Tingvej 10, 7800 Skive
Tlf: 2286 9385
prove@rottweiler.dk




