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Glædelig jul

Der er rigtigt mange positive ting at hæfte sig ved siden sidst.

Vi har nu en fast redaktør på bladet, som har lavet et rigtigt godt og alsidigt blad. Vi håber 
naturligvis på den lidt længere bane at finde en afløser.

Vi har fået en verdensmester i IPO. Hvor er det flot og et stort tillykke til Henrik !!!

Sammen med en ny verdensmester har vi også fået en ny kreds i Skive.

Vi har holdt 2 fællesmøder for alle udvalg og kredse. Der blev arbejdet hårdt og målrettet. 
Alle udvalg er nu klar med et antal aktiviteter, som de vil gennemføre og skabe ny værdi for 
klubbens medlemmer. Men mere herom i næste nummer af bladet

Der har været høring omkring den nye hundelov, og hvis det går som forventet, er en del 
af den nye lovgivning, at observationslisten falder fuldstændigt bort. Det betyder, at Rott-
weileren ikke mere er til observation. Lad os håbe, det går sådan. Forbudslisten fastholdes 
desværre med nuværende form og indhold. 

Som I vil se i bladet, er det magtpåliggende for bestyrelsen, at der er åbenhed om de proble-
mer og mislyde, som er i klubben. Vi offentliggør derfor breve og henvendelser og forsøger 
at svare på disse fra HB. Vi er og bliver en interesseforening og fokuserer derfor på åbenhed 
og information. Dette gælder både i blad og på hjemmeside.

Afslutningsvis kan vi lige fortælle, at Generalforsamlingen finder sted på Fyn den 6. april 
2014.

Til sidst ønsker vi alle en rigtig glædelig jul.

Udgiver: Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub. 
 
Redaktør: Stine Rix
email: sr@concare.net

Eftertryk: Kun efter forudgående aftale 
med ansvarshavende. 
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& Godt nytår



Kalender 2014
Nyt fra RKD

Dato Arrangement Sted Arrangør 
    
Februar    
8.-9. februar Aggressions kursus Helsinge  UDD 
8.-9. februar Udstilling Fredericia DKK 
21.-23. februar Instruktør udd. Sjælland UDD 
    
Marts    
22.-23. marts UHM Sjælland AR 
29.-30. marts UHM Jylland AR 
    
April    
5. April RKD VM-udtagelse Holbæk BHR 
6. April HB Generalforsamling Fyn RKD-HB 
12.-13. April DKK IPO DM 2013 Hellum DKK 
19. eller 26. april  
(eller d. 3. maj) 

RKD Udstilling Ishøj RKD 

26.-27. april Avlskåring Fyn AR 
26.-27. april IFR  Verdensudstilling Venedig, Italien IFR 
    
Maj    
3. maj Kuldfremstilling Sjælland AR 
9.-11. maj RKD IPO, SPH & Rally DM 2014 Fyn BHR 
10.-11. maj DKK Udstilling Roskilde DKK 
25. maj Rally prøve Holbæk LF 
31. maj – 1. juni International show vestheim Tyskland  
    
Juni    
5. juni el. 7. juni RKD Jubilæumsudstilling gerne vest for Storebælt UU 
20.-22. juni International GP Rottweil Tyskland  
21.-22. juni DKK Udstilling Vejen DKK 
27.-28. juni Skandinavian Klubsieger Södertalje Sverige Internationalt 

samarbejde 
Juli    
5.-6. Juli Piet Hein Bokaal 2014 RW Flewoland, Holland  
    
August    
16.-17. august DKK Udstilling Bornholm DKK 
23.-24. august Deutsche Klubsieger Tyskland ADRK 
31. august Rally prøve Holbæk LF 
    
September    
6.-7. september Avlskåring Fyn AR 
9.-14. september IPO World Championship Malmö, Sverige FCI 
13.-14. september RKD Hovedudstilling Sydsjælland UU 
20.-21. september DKK Udstilling Hillerød DKK 
27.-28. september UHM Jylland AR 
    
Oktober    
4.-5. oktober UHM Sjælland AR 
11.-12. oktober Kuldfremstilling Jylland AR 
23.-25. oktober IFR IPO VM 2014 Schweiz IFR 
    
November    
1.-2. november DKK Udstilling Herning DKK 
15. november RKD - Juleudstilling Øst for Storebælt RKD 
    



RKD er glade for at kunne præsentere en ny og mere overskueligt 
opbygget hjemmeside for klubben. Den nye hjemmeside er blevet 
mere let i designet og knap så mørk i farverne.
 Menuerne er forsøgt opbygget således, at informationen 
er overskueligt og logisk fordelt på hjemmesiden. Samtidig har 
hvert råd og udvalg fået sit eget menupunkt, som var et stort ønske 
fra flere. Topmenuen indeholder generel information om klubben, 
lokalforeningerne og webshoppen. Den venstrestillede menu er de-
dikeret til råd og udvalg samt medlemsbladet Rottweileren.
 Indholdet hos de forskellige råd og udvalg er baseret på 
tilbagemeldingen fra medlemmerne undervejs i projektet. Det står 
de forskellige råd og udvalg frit for, hvad deres menupunkt skal in- 
deholde, og der vil derfor også være en vis forskel at spore under de 
forskellige menuer. Dankortbetalingen i webshoppen er på vej og 
oprettes snarest.

Tekst: Stine Rix

RKD har fået ny hjemmeside
Klubben kan nu præsentere en ny og mere overskuelig hjemmeside.

Nyt fra RKD

Tildeling af administratorroller
Det er hensigten, at råd og udvalg fremover selv skal redigere i eget 
indhold på hjemmesiden samt administrere kalenderaktiviteter. 
Derfor skal der i alle råd og udvalg tages stilling til, hvem der skal 
have ”administrator” rollen/ansvaret for indholdet på hjemmesi-
den. Det frarådes at tildele denne rolle til flere end 2 personer pr. 
råd/udvalg. Administratoren får kun adgang til at kunne redigere i 
indholdet/kalenderen, som er gældende for eget råd/udvalg.
 Råd/udvalg/HB bedes derfor tage stilling til, hvem der 
ønsker at/kan varetage administratorrollen for indholdet på hjem-
mesiden. Derefter sendes en mail til sr@concare.net, hvorefter per-
sonen/personerne modtager en mail retur med login-oplysninger 
samt en vejledning til, hvordan systemet anvendes.  
 Stine Rix står til rådighed i support og spørgsmål i for-
bindelse med redigering af indholdet.                                                            //
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HB søger kandidater til bestyrelsen

HB søger kandidater til bestyrelsen, der skal i år vælges 3 bestyrel-
sesmedlemmer.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal dit kandidatur være HB/ 
formanden i hænde senest 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.

HUSK:

HB Generalforsamling
6. april 2014

Dagsorden ifølge vedtægterne



VM triumfen
Fra 8 uger’s hvalp til IPO verdensmester på 3 år!

Tekst: Henrik Neumann

Cronus er vores anden hund fra kennel Stormhaus. Britt fik Benji 
i 2009, og året efter var det min tur til at få en hvalp fra England. 

Hvad gør man ikke for sin hvalp?
Det var lidt af en prøvelse at få en hund hjem derovre fra. Benji 
skulle jeg hente med fly, og SAS havde sagt god for muligheden for 
at hente en hvalp hjem i kabinen. Englænderne ser dog andeledes 
på den sag - ingen hvalpe i kabinen og minimum 12 uger for at 
komme med i lastrummet. Så han blev kørt under den engelske 
kanal og hentet i Frankrig. Da jeg skulle hente Cronus ringede jeg 
derfor til Bruxelles, hvor højhastighedstoget kører frem og tilbage 
mellem London og altså Bruxelles. Der var ingen problemer i at få 
en hvalp med toget, og SAS var også klar på opgaven fra Belgien 
til Danmark. Så fuld af forventning drog jeg afsted. Jeg skulle dog 
blive klogere, da sikkerheden med højhastighedstoget er som i en 
lufthavn. Selvom jeg stod med gyldig billet, nægtede de mig adgang 
til toget - samme regler som med fly, var beskeden. Jeg tog der-
for bumletoget til Dover, hvorfra jeg kunne sejle over kanalen til 
Calais. I de 1½ time det tager at sejle over, måtte Cronus dog ikke 
være hos mig i cafeteriaet, men måtte efterlades på bildækket. Jeg 
var den sidste, som forlod færgen, for jeg måtte først komme ned 
til ham, da alle biler var kørt af færgen. Nå, ind i en taxi og mod 
banegården, hvor stationen var lukket, og mit visa-kort ville bil-
letautomaten ikke tage imod. Jeg måtte altså overnatte på et hotel 
på den anden side af vejen, et loftværelse til Cronus og mig, ingen 
mad og kun et tæppe. Det var helt ærligt lidt af en prøvelse. Cronus 
tog det i stiv arm, eller hvad det nu hedder, når man er hund. Næste 
morgen da stationen åbnede, kom vi endelig med toget. Vi skulle 
stoppe og skifte i Lille-Flanders, hvorfra man godt må tage sin hvalp 
med i højhastighedstoget. Så med knapt et døgns forsinkelse stod 
jeg i Bruxelles lufthavn, men så gjaldt min ret til at tage Cronus 
med i flyveren ikke længere. Først efter et par opringninger til SAS’ 
kontor i København lykkedes det at få kaptajnens accept og endelig 
kom vi hjem til Danmark. 
 Straks efter hjemkomsten til Naurbjerg blev Cronus in-
troduceret til sin halvbror Benji og Quantas. Ingen panik og de tre 
hanner har gået sammen lige siden uden kampe.

Altid klar på træning
Vores træning er, som mange ved, baseret på klikkertræning og 
motivation. Jeg syntes, Cronus er fantastisk. Han indeholder en helt 
utrolig drivkraft - det de fleste kalder drift. Han er altid klar. Cronus 
har ”leget” sig til det hele.
 Den 1/10 2011 og 13 måneder gammel bestod han sin 
færdselsprøve, så nu var det bare at vente på, at han blev gammel 
nok til at stille til brugsprøverne. I 2012 bestod han sin UHM, og i 
foråret 2013 var han klar. Fredag d. 8/3 2013 bestod han IPO 1 med

280 point og dagen efter IPO 2 med 274 point. Sådan! Den 6/4 prø-
vede vi så IPO 3, men efter en ellers god start og 97 point i lydighed, 
blev jeg diskvalificeret i C. Godt en måned senere, d. 11/5, tog vi 
dog stikket hjem, jeg blev Danmarksmester med 270 point og kva-
lificererede mig dermed til VM.

Træerne vokser ikke ind i himlen
I sommerferien tog vi, som flere gange før, til Holland for at del-
tage i Piet Hein pokalen. En skidt oplevelse for mit vedkommende; 
et stort rungene 0 på sporet, træerne vokser ikke ind i himlen! På 
workshoppen i Sverige senere i ferien mødte jeg så en ny hundeven;  
Adrian fra England kiggede på Cronus, og sammen lagde vi en plan 
for, hvordan vi ville arbejde med sporet hele ugen. Cronus lavede 
nu ingen fejl. Om han gik fri-søg eller i line var uden forskel. Hver

Vinder Henrik Neumann med Cronus. Foto: Martin Hasager
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VM triumfen fortsat

dag gik vi spor på forskellige marker, og de varierede fra 5 minutter 
til 3 timer gammel. En fed uge hvor der blev set med nye øjne på 
vores arbejde. 

Tid til VM
Endelig blev det oktober og tid til VM. Britt og jeg pakkede bil og 
trailer og drog afsted mod Spanien, med alle 3 hunde. 3000 km hver 
vej, så man skal også huske tålmodigheden. Planen var at køre 1000 
km om dagen, altså to overnatninger hver vej. For at være gode ved 
hundene gik vi lige en tur over på marken ved siden af, hvor vi 
boede, inden vi skulle køre. Halvvejs rundt siger Britt pludseligt ”se 
lige dine bukser- de er helt rød-brune forneden”. Det viste sig, at 
marken var blevet sprøjtet med et eller andet, men hundene lod 
ikke til at bemærke noget og var i godt humør, så ingen panik. Vi 
nåede kun 800 km den første dag, og første overnatning var i Køln. 
 Næste morgen var fanden løs: Cronus havde diarre og 
traileren måtte gøres ren, før vi kunne fortsætte. Den stod på ski..-
pause hver anden time, resten af turen. Benji fik også diarre, kun 
Quantas slap fri. 3-4 døgn med blodig diarre var ikke nok til at tap-
pe hundene for kræfter, heldigvis. De virkede begge glade og fulde 
af lyst til at arbejde, når de kom ud. Men onsdag, da maven igen var 
i orden på dem begge, drog vi trods alt et lettelsens suk.
 Spanien viste sig ikke fra sin bedste side. Det regnede 
hver dag, mens vi var dernede, alt vores træningstøj, sko og støvler 
var gennemblødt. Temperaturen lå på 15-20 grader ,hvilket ingen af 
hundeførerne syntes at have noget imod. Vi havde frygtet op mod 
30 grader. Dagene gik med træning og rigtig godt samvær med hol-
det og de danskere, som var rejst med derned. Træningsbanen var 
et lille hyggeligt stadion, hvor Tony stod for at fordele tider mellem 
holdene. Vi mødte selvfølgelig mange af de andre hundeførere der-
ude, og hygge var der masser af. Vi kunne også låne alle de spor-
arealer vi ville, så alle var glade. Vi vidste, at vi skulle på banen til 
den officielle baneprøvning fredag formiddag, så vi bookede træ-
ningsbanen i samme tidsrum både onsdag og torsdag. Vi fik kørt 
træningen igennem begge dage og taget tid på det hele.  Alt var 
tilrettelagt til mindste detalje: 10 minutter til lydighed og 30 minut-
ter til forsvarsarbejdet. Dette var perfekt planlagt, og fredag, da vi 
prøvede banen, havde vi faktisk 10 minutter i overskud, da vi var 
færdige.

VM på markedsplads for kreaturer
Det, der hjemmefra på billeder lignede et flot stadion med tribune 
og det hele, viste sig dog at være en markedsplads for kreaturer, 
som hver tirsdag blev brugt til handel med levende dyr. Banen var 
ujævn, og midt i det hele sad 3 store sprinklere til vandingsanlæg-
get. I første omgang var det ikke meningen, at de skulle fjernes. 
Arrangørerne mente, at hundene ville løbe udenom, men højlydte 
protester fra alle nationer fik dem fjernet. 
 Fredag eftermiddag skulle C-dommeren udvælge sine fi-
guranter. Alle deltagere var på plads på tribunen - nu skulle vi se, 
hvordan man løber i Spanien. Af de tre figuranter, der mødte op, 
var den ene skadet og meldte fra med det samme. Der var underligt 
nok ikke udvalgt andre til at møde op. Dommeren kiggede rundt og 
spottede Oliver Neubrand blandt tilskuerne. Oliver har lige figure-

ret til tysk mesterskab for alle racer, og han indvilligede i at stille op. 
Han blev valgt til at løbe den første del af programmet. Den bedste 
af de to spaniere løb derfor det lange, og den anden blev reserve. 
Hundene, der var mødt op til udvælgelsen, var ikke gode nok og 
tre blev jaget væk. Det endte med, at en hollandsk pige hentede sin 
tæve, og den nappede lige fuldt program to gange i træk - sådan!
 Figuranterne var valgt. Søndag blev der brug for reser-
ven, da den spanske figurant fik revet skulderen af led af den sven-
ske hund. Han røg til jorden med et brag, og måske var det her, 
skulderen blev ødelagt. Reserven var ikke mødt op, så igen måtte 
dommeren ud blandt publikum, hvor en italiensk figurant meldte 
sig. Ny godkendelsesprocedure - Oliver stadig i det korte program 
og italieneren på det lange. 

Lodtrækning
Lodtrækningen fredag aften forløb hurtigt og problemfrit. Britt og 
jeg var så heldige, at vi skulle på banen samme dag og altså også på 
spor sammen. Brian og Christina var sammen, men modsat i pro-
grammet af os. Vi kunne altså ikke nå at se hinanden og bakke op. 
Lidt ærgerligt, når man virkelig føler, at man er et hold. 
 Cronus gik lydighed, som han skulle, og 97 point trillede 
ind på kontoen. En god start. Forsvarsarbejdet forløb også uden fejl, 
og her overgik han alle mine forventninger. 99 point var en realitet. 
Det så godt ud nu. Meldingerne fra sporene var dog ikke betryk-
kende. Flere dumpede, og da Brian kom hjem med 79 og Christina 
med 70 point og fortalte om de næsten umulige forhold, var jeg 
helt ærligt noget usikker. Jeg kunne jo godt huske, hvordan det gik i 
Holland. 

Fortsættes side 8

Vinder Henrik Neumann med Cronus. Foto: Martin Hasager Lydigheden i top. Foto: Henrik Neumann
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Sporline tilsyneladende krympet i regnen
Søndag morgen kørte vi ud til opsamlingsstedet for spor, som var 
en tankstation 30 km væk. Det var mørkt indtil kl. 9, så vi vidste, at 
vi skulle vente derude i lang tid. Vi skulle nemlig være der kl. 8 af en 
eller anden grund, som kun arrangørerne kunne forstå. Da vi langt 
om længe blev hentet, var de tre første grupper mødt op. Alle trip-
pede rundt, da rygterne om sværhedsgraden ikke gav ro i maven, 
tværtimod. Vi kom frem til sporene og skulle trække lod, og jeg 
trak nr. 3. Da vores sporliner skulle godkendes, blev min kasseret, 
da den var for kort. Jeg havde selvfølgelig målt den hjemmefra og 
vidste, at den var lang nok. Men nej, den må simpelthen være krym-
pet i regnen, også selvom den ikke var ny… meget mystisk! Jeg så 
heldigvis at Britts lå henne i traileren, og den blev godkendt.  
 
Ikke et optimalt spor - men Cronus var ligeglad
Nr. 1 og 2 gik på marken lige overfor, hvor vi holdt parkeret. En fin 
mark, så det ud til. Så jeg faldt helt til ro og vidste, at det nok skulle 
gå. Da det blev min tur, og jeg hentede Cronus, fik jeg at vide, at mit 
spor var ved en anden gård, og at vi skulle køre knapt 1 km op af 
vejen. Da jeg så marken, tænkte jeg: ”øv det var så det”. Der havde 
helt sikkert gået kreaturer samme morgen, og ko-kasserne lå helt 
friske. På 1. langside var der to store felter med halm iblandet lort. 
Flere af langsiderne blev krydset af traktorspor, som så helt friske 
ud. I midten af midt spor, var en foderstation til dyrene, så der var 
klovmærker overalt. Ikke det optimale for et VM spor. Cronus lod 
dog til at være ligeglad og gik sikkert henover alle sværhedsgra-
derne. Kun vinklerne voldte besvær. Jeg var rasende over forhol-
dene, men da dommeren belønnede arbejdet med 90 point, faldt 
jeg til ro. Cronus havde til sit første VM opnået 286 point, hvilket er 
fortrinlig prøve. Han var den yngste deltager, og jeg havde chancen 
for en topplacering!

Britt skulle også på spor, vi troede ikke forholdene kunne blive svæ-
rere, end det jeg lige havde været igennem. Britt skulle starte med at 
gå 7-800 meter ned over den mark, jeg havde gået på om morgenen. 
Og da hun kom frem, skulle hun passere et vandhul for at komme 
helt over til sit flag. Sporlæggerens gummistøvler sad fast i mudde-
ret, og jeg måtte holde Benji, mens Britt selv passerede. Dommeren 
anviste Britt, hvor hun skulle starte og fortalte, at sporet gik i en 
given retning. Britt satte Benji i gang. Benji ville dog ikke gøre som

dommeren havde sagt og drejede 90 grader til højre. Her lå 1. lang-
side nemlig - ikke fair behandling af en hundefører, syntes vi. 2. 3. 
og 4. langside lå oven i et 10-15 cm. tykt lag af visne tidsler. Spor-
læggeren havde glemt at ligge 2. genstand, så den kom først på 4. 
langside mindre end 10 skridt fra vinklen til sidste langside. Heller 
ikke i orden. Britt fik 70 point, hvilket ikke lyder af meget, men 
Benji havde arbejdet som en besat hele vejen. Alt i alt var vi tilfredse 
med hans indsats. 
 Det blev endnu mere grotesk, da spanierne selv kom på 
sporet og så forholdene. De brokkede sig, og vupti(!) så kørte dom-
meren og den sporansvarlige en tur. 10 minutter senere kom de 
tilbage med nye numre på sporskitserne og altså andre marker til 
hjemlandet.

Sejren var hjemme
Vi kørte tilbage til stadion, og ventetiden var lang. Jeg lå nr. 1, men 
der var stadig nogen, som kunne gå forbi. Ville det holde? I sidste 
sporgruppe var der to, som kunne slå mig. Den første faldt fra, så 
nu var der kun een tilbage. Ventetiden var uendelig, og så kom mel-
dingen om, at schweizeren havde fået 60 point, så den var hjemme! 
Men nej, drama skulle der komme mere af. Schweizeren lagde nem-
lig protest over sit spor og forlangte et nyt. Protesten blev afvist og 
sejren var hjemme - Cronus og jeg var Verdensmestre! 
 Cronus er den yngste mester, der har været nogensinde.
Kun 3 år og 51 dage gammel. Han fik pokalen for bedste forsvarsar-
bejde oveni. Fedt. 
 Selvom sporpointene ikke var for de danske hunde, som 
vi er vant til, må dette alene tilskrives de utroligt svære forhold. Alle 
de danske hunde bestod. De arbejdede utrolig hårdt undervejs og 
viste det overskud, som gør, at de ikke giver op undervejs. Holdet 
blev også belønnet for det: Vi fik en 3. plads i nationskonkurrencen. 
Tillykke til de andre på holdet, vi var gode!

Hjulspor og bunker af halm på sporet. Foto: Henrik Neumann

Flugtspringet. Foto: Henrik Neumann
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At vinde kræver mere end en god hund
At vinde VM kræver, udover en god hund, de rigtige hjælpere, held 
i lodtrækningen, og alt det andet, som gør, at man klarer det. Det 
var en stor oplevelse, som jeg vil takke alle dem, som har hjulpet 
mig undervejs for. En særlig tak til hele holdet, som virkelig stod 
sammen og gjorde turen til den bedste af de 10 VM ‘er, Britt og jeg 
har deltaget i, TAK.
 Cronus har nu bestået 2 IPO 3 prøver og er Danmarks- 
og verdensmester. Og med udstillingsresultatet fra årets juleudstil-
ling er han dansk brugschampion. Det er startet meget godt.
 Med VM titlen er han automatisk udtaget til VM for alle 
racer næste år i Malmø i Sverige. VM for rottweilere er næste år i 
Schweitz i oktober, med start torsdag og afslutning lørdag, hvor der 
er fest om aftenen og en søndag til at køre hjem i - smart af arran-
gørerne. Jeg glæder mig allerede.

De flotte danske placeringer og resultater
1. Henrik Neumann      Stormhaus Cronus           A90 B97 C99 : 286
12. Brian Nielsen       Fattiggården’s O. Sofus    A79 B93 C97 : 269
21. Christina Marott     Von hause Nomis Icon    A70 B85 C89 : 244
24. Britt Vinderslev       Stormhaus Benjamino    A70 B88 C82 : 240

Tak til sponsorerne
Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne; Holbæk- Ishøj- og 
Køge kredsen, ConCare IT, Jardex, ABC hundeudstyr, EuroJoe, 
Hills, CNS vagt, CNS rengøring, HH vagt og ikke mindst de med-
lemmer, som deltog på vores kursus på Fyn.

Fordeling af sponsorater
Concare IT A/S (tøj + 2.500 kr. til hver deltager)

Control N’ Security (jakker)

Køge Rottweilerklub (2.000 kr.)
Holbæk Rottweilerklub (500 kr.)
Ishøj Rottweilerklub (500 Kr.)

Holdet ved indmarch - læg mærke til den gode stemning. Det danske hold blev nr. 3 i holdkonkurrencen. Foto: Henrik Neumann
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UHM testen
Hvordan er det lige, at man finder den rette hund til avl?

Tekst: Rikke Johannessen

Kære medlemmer! 
Da jeg er ny i avlsrådet og ikke tidligere har beskæftiget mig med 
avl, har jeg meget at lære om emnet, og kan forestille mig, at mange 
har det lige sådan. Da der er kommet mange nye rottweilerejere 
til, blev det mig, som skulle skrive dette indlæg - set gennem en 
nybegynders øjne.
 Der er utrolig mange faktorer, der spiller ind, når man 
har et ønske om at opdrætte de bedste rottweilere. Hvad enten man 
beslutter sig for at få et enkelt kuld hvalpe med sin dejlige tæve, eller 
man er en etableret opdrætter, så skal målet være at opdrætte vel-
byggede sunde hunde med de bedste mentale egenskaber og stærke 
fysiske egenskaber.
 
Valg af hund
Men hvordan vælger vi så tæven eller hanhunden, som skal indgå 
i avlen? Og hvad skal man være opmærksom på i udvalgsfasen? 
Hvorfor skal de hunde, som indgår i avlen, være mentalbeskrevet? 
Og hvilke tests skal de have? Og hvilke fysiske krav skal opfyldes? 
Spørgsmålene er mange, og vi vil i avlsrådet gerne gøre det lettere 
for vores medlemmer at kunne træffe kvalificerede valg i forhold til 
den hund, som man har et ønske om at avle et kuld hvalpe på.
 Derfor har vi i avlsrådet besluttet os for at gennemgå de 
forskellige tests / mentalbeskrivelser her i bladet som en føljeton. Vi 
starter med den af DKK og Rottweilerklubben aftalte UHM beskri-
velse, som rottweileren som et minimumskrav skal bestå for at få 
stambogsføringsret i Danmark, hvad enten der er tale om en tæve 
eller en hanhund.

UHM 
UHM betyder ung-hunde–mentalbeskrivelse, og er en beskrivelse 
af den enkelte hund, hvilket giver ejeren god indsigt i sin hunds 
mentale ballast. Formålet med mentalbeskrivelse er:
• at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler 
• at give opdrætterne et avlsredskab 
• at give hundeejerne kendskab til deres hunds mentale egenskaber 
 I DKKs mentalbeskrivelse, som Rottweiler Klubben Dan-
mark benytter sig af, anvender man testmodeller, der i så høj grad 
som muligt adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og 
trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr., til de 
er 2 år gamle. Alle resultater registreres af DKK og lægges på hun-
deweb under den enkelte hunds DKK nummer. 
 Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 45 min. Ved 
afslutning af mentalbeskrivelsen får hundefører et mundtligt over-
ordnet resultat/referat af hundens reaktioner på de enkelte momen-
ter, og testleder svarer på spørgsmål, som hundeføreren evt. måtte 
have. Testskemaet underskrives af testleder, som videregiver dette 
til en repræsentant fra Avlsrådet. Avlsrådet udarbejder en kopi af 

skemaet, som hundefører får overrakt ved afslutningen af dagen. 
Herefter indsendes det originale skema til DKK, som registrerer re-
sultatet på hundeweb under hundens stambogsnr. 
 Selve testen består af en række momenter, som hver især 
viser/beskriver din hunds lyst til kontakt, leg, jagt, aktivitetsniveau, 
overraskelse, lyd og dens evne til at afreagere.
 
Kontakt og håndtering: 1 a,b,c 
I kontakten ser man, hvordan hunden tager kontakt til en fremmed 
person, som forholder sig passivt. Når hunden tager kontakt eller 
bliver opfordret til at tage kontakt, går testlederen en tur med hun-
den, og det beskrives hvordan hunden følger med, og om testleder 
kan berøre hunden. 

Leg: 2 a,b,c 
Legen starter umiddelbart efter sidste del af håndteringen og fore-
går ved, at en klud kastes mellem fører og testleder, hvor testleder til 
sidst smider kluden ud til siden. Vil hunden lege, hvordan tager den 
fat i kluden og til sidst, vil den trække i kluden, når det er testleder, 
der holder fat?

Jagt: 3 a,b 
Jagten består af en klud i enden af en lang line, som trækkes i zig-
zag i ca. 50 m. En klud i bevægelse er nok motivation til at vække et 
jagtinstinkt, hvis hunden altså har det. Jagten køres altid to gange, 
for at man kan være sikker på, at hunden har set kluden. I jagten 
beskrives to ting; fart og fangst - hvor hurtigt når hunden derud, og 
hvordan er dens byttefangst? 

Aktivitetsniveau: 4 
Aktivitetsniveauet vurderes ud fra, hvordan hunden forholder sig, 
når fører står stille i 3 min. Nu har hunden leget, været på jagt, men 
nu sker der ingenting. Går hunden i stress over en passivitet fra 
førers side, eller indordner den sig efter situationen. 

Overraskelse 5 a,b,c,d 
Overraskelsen er en kedeldragt, der pludselig kommer op foran 
hunden. Den visuelle skræk. Hvad gør hunden - vælger den at 
flygte, bliver den stående, eller går den til angreb? Det vigtigste er, 
hvordan og hvor hurtigt hunden kommer sig over forskrækkelsen. 
Hvor god afreaktion har hunden?

Lyd 6 a,b,c 
Lyden er en kæde, der trækkes hen over en jernplade. Den akustiske 
overraskelse. Igen - hvad gør hunden, og hvordan afreagerer den?
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UHM testen fortsat

Spøgelse 7 a,b,c 
Ved spøgelserne beskrives hundens revirforsvar. Hvor tæt på må 
en trussel komme på hunden, før den reagerer? Spøgelserne er to 
figuranter med hver et hvidt lagen på. De bevæger sig en af gangen, 
langsomt hen mod hunden, dirigeret af testleder. De stoppes 4 me-
ter foran hunden, hvis hunden er foran føreren - eller 4 meter foran 
føreren, hvis hunden er bagved føreren og forholder sig herefter 
passivt med siden til hunden. Ved spøgelserne beskrives det, om 
hunden har flugt, trusler/aggressivitet, og hvordan den afreagerer.

Skarp lyd: 8 
Her beskrives hundens reaktioner og evne til at fastholde en aktivi-
tet under skydning. Den skarpe lyd vil komme fra en 9 mm pistol, 
der affyres på en afstand af 20 m. fra hunden. Skarp lyd, består af 4 
skud, de 2 første under leg og de 2 sidste, mens føreren forholder sig 
passivt. Bliver hunden for påvirket af et testmoment, bliver testen 
afbrudt af testleder.
 Ydermere tilbydes der på dagen en eksteriørbeskrivelse af 
hunden, som udføres af en uddannet eksteriørbeskriver. Eksteriør-
beskrivelsen foregår iht. rottweilerens racestandard, som bl.a. kan 
ses på RKDs hjemmeside, www.rottweiler.dk.

KF-kuldfremstilling
- Er det samme som en UHM, her er det blot opdrætteren, der kan 
melde et helt kuld til. Dette giver opdrætteren mulighed for at se alt 
afkom fra en given parring til mentalbeskrivelse og eksteriørbeskri-
velse på samme dag. Opdrætter har således en enestående mulig-
hed for at foretage en nøgtern vurdering af, om det er en parring, 
der bør gentages, eller om man evt. skulle prøve en anden kombi-
nation næste gang.

Avlskåring
En bestået UHM/KF er et obligatorisk mindstekrav, der giver ad-
gang til at anvende hunden i avl, men må ikke forveksles med en 
AVLSKÅRING, som avlsrådet klart anbefaler for hunde, som man 
ønsker skal indgå i videre avl. 
 I næste nummer af Rottweileren, vil vi gennemgå Avlskå-
ringen og beskrive fordelene ved netop Avlskåringen, som i hver-
dagstale bliver kaldt AK.
 Vi håber, at artiklen gav dig en bedre forståelse for ét af de 
værktøjer, som avlsrådet har til sin rådighed. I de følgende udgaver 
vil du således kunne læse om Avlskåringen og hvalpetesten. Skulle 
du have spørgsmål til artiklen eller kommentarer, så er du meget 
velkommen til at kontakte Avlsrådet på: ar@rottweiler.dk.

//

Vælg den rigtige hund, før du avler. Foto: Ulla Mogensen



Juleudstilling 2013
Stor ros til UU for årets Juleudstilling.

Lørdag den 16. november 2013 deltog vi – Kennel Heitah – i årets 
juleudstilling. Vi havde tilmeldt 2 tæver, i henholdsvis juniorklasse 
og åbenklasse. Efter 25 år som udstiller både i RKD, DKK og utalli-
ge udenlandske, er vi vildt imponerede over dette års juleudstilling.  
Hele arrangementet, som Udstillingsudvalget (UU) havde lavet, var 
intet mindre end imponerende . De fysiske rammer for hele udstil-
ling var perfekte, og der var tænkt på de mindste detaljer. Det hele 
blev afholdt indendørs i Rødding centeret. Man kunne godt være 
lidt bekymret for at skulle løbe på et glat gulv i en idrætshal, men 
dette havde UU også tænkt på. Der var lagt et specielt tæppe ud, 
som vi skulle løbe på - et perfekt underlag, så både vi og hundene 
kunne stå fast. 

Flotte pokaler og styr på tingene
Vi har aldrig set så store og flotte pokaler på en RKD udstilling i 
Danmark. Vinderpokalerne var lige så høje som hundene.
 Der kunne hele dagen købes forplejning i kantinen, og 
der var også stande med hundeudstyr, som solgte deres produkter, 
hvilket også var med til at give en god stemning. 
 Helt fra morgenen var der styr på tingene, udstillingsle-
deren bød vedkommen og fortalte kort om dagens program. Deref-
ter gik bedømmelserne i gang. Der var rigtig god tid til bedømmel-
serne, så dommer Henrik Fuchs var yderst grundig. Alle blev mødt 
af en tålmodig og venlig dommer, så vi kan kun forestille os, at alle 

fik en positiv oplevelse – særligt de ”nye” udstillere, som måske var 
lidt nervøse. 

Resultater
Bedste Baby – Marienlunds Mason
Bedste Hvalp – Von Hause Luna´s Siff 
Junior RKD julevinder (Tæve) – Heitah’s Cora Crush 
Junior RKD julevinder (Han)  - Arzadons  Quitto 
BIM – Heitah’s Yuma
BIR – Von Hause Nomis Icon
Klubvinder 2013, tæve: Heitah’s Yuma    
Klubvinder 2013, han: Von Hause Nomis Icon  
Stort tillykke til IFR IPO Verdensmester 2013 Henrik Neumann og 
Stormhaus Cronus, som blev Kombi Vinder på dagen.

God stemning
Hele dagen var der en rigtig god stemning. Der var hoppeborg til 
ungerne, som desværre larmede for meget, så den kun kunne bru-
ges i pauserne. Der var et stort julelotteri med flotte præmier. Der 
må være lagt mange timers arbejde i at skaffe de mange sponsorater. 
Der blev også afholdt festmiddag for VM holdet, som vi desværre 
ikke kunne deltage i, men vi har efterfølgende hørt, at det var en 
rigtig hyggelig aften. Vi ønsker alle tak for de gode oplevelserne i år, 
og ser frem til at møde Jer alle på de fremtidige arrangementer i 2014. 

//

Tekst: Ib og Lone S. Laursen, Kennel Heitah

12          Rottweileren December 2013

Von Hause Nomis Icon BIR. Foto: Jacob Foght

Artikel



Rottweileren December 2013        13

Juleudstilling fortsat

Arzadon Quitto RKD Jule Junior vinder. Foto: Jacob Foght

Heitah’s Cora Crush RKD Julejunior vinder. Foto: Jacob Foght

Heitah’s Yuma BIM Klubvinder 2013. Foto: Jacob Foght

Marienlund’s Mason Bedste baby. Foto: Jacob Foght

Vom Hause Luna’s Siff Bedste hvalp. Foto: Jacob Foght



Det er uvidst, hvor mange der har kendskab til denne bakterie, men 
jeg havde ikke. Jeg må med stor sorg skrive, at min dejlige Rottwei-
ler på 3 ½ år fik bakterien og døde d. 28. juni 2013. Denne artikel 
fortæller om Eros’ sygdomsforløb og må gerne læses som en advar-
sel mod bakterien.

Allerede i maj måned begyndte de første symptomer at vise sig, 
men da vidste jeg ikke, hvad de betød. Symptomerne på Anaplasma 
var så småt i gang. I midten af maj begyndte Eros at sortere sin 
mad og spiste ikke op, men han ville gerne have Frolich og cocktail 
pølser, når vi trænede. Så jeg troede, han var lidt kræsen og købte 
endda noget andet foder at blande med.
 Eros var glad for at træne, og her kunne jeg ikke mærke 
nogen forandring. Han gik spor, runderede, lavede stop og legede 
med andre hunde. Herhjemme var han lidt anderledes. Han gik lidt 
for sig selv og lagde sig. Hans mave fungerede flot, så jeg kunne ikke 
sætte en finger på, at der var noget galt.

Der var noget galt
D. 26. maj var dagen, hvor jeg fandt ud af, at der var noget galt. 
Vi var i konkurrence og skulle starte med sporet, Eros plejer at gå 
stærkt, men den dag gik han meget langsomt. Han fuldførte dog 
konkurrencen med pæne point. Mandag havde jeg fat i dyrlægen 
og fik en tid.
 Onsdag d. 29. havde vi tid hos dyrlægen. Eros blev be-
døvet og dyrlægen kunne konstatere, at han havde feber. Han blev 
lyttet på, men der var ikke noget med hjerte og lunger. Da jeg havde 
lagt mærke til en bule i Eros’ venstre side under ribbenet, mærkede 
dyrlægen efter og konstaterede, at hans milt var hævet. Der blev 
taget blodprøver, som skulle undersøges for Borrelia og Anaplasma 
samt et blodbillede. Eros havde tabt 2,5 kg siden sidste dyrlægebe-
søg. Eros blev sat i penicillinbehandling med det samme - et bred-
spektret, indtil vi fik svar på prøverne.
 Fredag d. 31. maj kom svaret på blodbilledet, som kunne 
bekræfte, at Eros’ hvide blodlegemer var angrebet - men det kunne 
både være Borrelia og Anaplasmose.

Blodprøvesvar
Lørdag d. 1. juni kom der svar på, at Borrelia-prøven var negativ. 
Lettelse! Eros var begyndt at få det bedre, så penicillinen var be-
gyndt at virke. Men han spiste kun, hvis jeg smed nogle Frolich ud 
på græsplænen, og han kunne søge dem. Jeg vejede dem for at have 
kontrol med, hvor meget han fik at spise.
 Mandag d. 3. juni ringede dyrlægen med beskeden om,  
at Anaplasma-prøven var positiv, så jeg skulle i gang med noget an-
det penicillin. Da de ikke havde det på apoteket, skulle det bestilles 
hjem. Onsdag d. 5 juni startede jeg med Ronaxan (Doxycylin). Han 

Tekst: Inge Andreasen, Kennel-Ikas

Anasplasmose
“Anaplasmose”, også kendt som “Erlichiose” eller “flåt–feber”, er en uhyggelig bakterie.

skulle have 4,5 tablet om dagen. Heldigvis var han begyndt at spise 
igen, så han tog dem med velbehag i nogle kødboller. Han stillede 
hver morgen og fik sine 9 kødboller, så pillerne blev delt.

Fuld af krudt
Torsdag d. 6. juni spiser Eros igen alt sit foder og var fuld af krudt 
igen. Men da han selv havde svært ved at styre det, tog jeg over, og 
det blev til et felt og lydighed - måske en indsendelse. I dagene efter 
gik alt som det skulle; d. 9. juni var Eros ude at gå lidt rundt med sin 
legekammerat, hvor de hyggede sig uden at drøne rundt. D. 19. juni 
var Eros ude sammen med sin veninde og træne lille spor og felt, og 
han havde det stadig fint.

Tilbagefald
Lørdag d. 22. juni var sidste dag med Ronaxan - nu havde han fået 
det i 17 dage, samt 7 dage med det første penicillin. Lørdag, da vi 
skulle ud at gå tur, undrede det mig, at Eros haltede meget på sit 
bagben, da han rejste sig, og han havde kun været i haven og tisse.
Da det ikke blev bedre, gav jeg ham 1,5 Remadryl. 
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Mandag d. 24. juni kontaktede jeg dyrlægen. Da det gik meget 
bedre, aftalte vi, at han fik pillerne et par dage, og så kontaktede jeg 
hende igen. Jeg havde en tid til at komme op og få kikket på ham, 
nu hvor han var slut med penicillinen. Der havde vi aftalt, at Eros 
måske skulle vaccineres samtidig.
 Tirsdag d. 25. juni spiste Eros kun det halve af sit foder 
om morgenen igen. Da det var på samme måde, han startede sidst, 
var jeg klar over, at den Anaplasma ikke var slået ned endnu. Samti-
dig slog det mig, at den halthed kunne stamme fra Anaplasma. Det 
var 1 af de symptomer, Anaplasma også kunne give - efterhånden 
havde jeg slået alt op om den sygdom. Jeg kontakter dyrlægen med 
det samme og sagde, at nu var den gal igen. Igen havde apoteket 
ikke Ronaxan hjemme, så vi kunne hente det kl. 10 om onsdagen. 
Onsdag d. 26. juni kl. 10 stod vi på apoteket. Vi tog Eros med i bilen 
og havde nogle kødboller med. Vi vidste, at når han ikke ville spise, 
så skulle han lokkes og snydes lidt. Da vi havde hentet Ronaxan, 
kørte vi til vores træningsplads, og der tog han pillerne med det 
samme. Eros var glad og ville lege, men han fik selv lov at løbe med 
sin bold, selvom han ikke haltede mere.

På tur
Vi skulle til familien i Frederikssund på Sjælland. Da Eros havde 
det godt, havde vi ikke noget problem med at tage af sted. Vi havde 
campingvognen med, som han kunne slappe af i. Om eftermidda-
gen begyndte han at halse, og jeg kunne se, han havde ondt. Efter 
flere overtalelser fik jeg ham til at tage de smertestillende. Hen af 
aftenen fik han det bedre, og han ville spise noget frolich og noget
 bøfkød.
 Torsdag. D. 27 ligger Eros ned og spiser. Hans penicillin 
får jeg i ham med noget hundepate, som han er meget glad for. Vi 
kører til skoven, men han skal lokkes ned af rampen, som vi har 
med, så han ikke skal springe. Han får tisset og besørget, og det ser 
pænt ud.
 
Kontakt til dyrlægen 2-3 gange om dagen
Nu har han fået penicillin i 2 dage, så vi håber på, det snart begyn-
der at virke. Sidst kunne vi mærke en forandring efter 2 dage, men 
han bliver dårligere igen om eftermiddagen. Jeg har nu kontakt til 
dyrlægen 2-3 gange om dagen, han er hævet igen og har ondt. Da 
jeg vil give ham noget smertestillende, opdager jeg, at der på ind-
lægssedlen står, at de ikke må gives ved infektioner. Jeg får igen fat 
i dyrlægen, som lægger nogle Contalgin på 10 mg på apoteket. Jeg 
måtte give ham 1-3, men giver kun 1 - Eros får det bedre og sover 
roligt hele natten. Vi aftalte, at har Eros det ikke bedre fredag mor-
gen, pakker vi og kører hjem, så han kan komme til dyrlægen. 

Troede det var vendt
Fredag d. 28. virker Eros mere frisk til morgen og spiser pillerne 
og en halv dåse pate. Da vi kører til skoven, løber han selv ned af 
rampen og ind i skoven, hvor han besørger og tisser 2 gange. Maven 
så stadig fin ud. Han fik sin bold og bar den tilbage til bilen, så nu 
troede vi på, at det var vendt. Kl. 12 kører vi ind til Frederikssund 
for at se, hvor vi kunne parkere næste dag, når vi skulle se barne- 
barnet få overrakt sit studenterbevis og danse rundt om statuen ved

rådhuset. Kl. 13.  kommer vi tilbage til campingvognen, hvor Eros 
lå og slappede af. En halv time senere bliver Eros urolig og begyn-
der at halse. Han virker, som han har ondt, så jeg giver 1 Contalgin 
10 mg. Efter 2 timer bliver han meget dårlig og vil ud af camping-
vognen, hvor han fik meget dårlig mave. Det har der ikke været før.

Tungen er grå
Kl. 15.30 kontakter vi dyrlægen og fortæller, at han er meget dårlig. 
Tungen er grå, og Rolaxan ser ikke ud til at virke. Jeg aftaler med 
dyrlægen, at vi går tilbage til det penicillin, han fik fra begyndel-
sen og som virkede så hurtigt. Hun ringer det ind til Frederikssund 
apotek, men Eros måtte først starte med det om søndagen.
 Vi skynder os ind til apoteket. Eros har det meget dårligt, 
og Jørgen bliver ved bilen og sætter sig om på bagklappen og snak-
ker med ham. Han har meget besværlig vejrtrækning og trækker 
vejret med hele kroppen. Jeg skynder mig ind i centeret og måtte 
stå i kø, før jeg endelig fik medicinen. På vej tilbage ringer mobilen 
- min mand siger ”skynd dig, jeg tror, at Eros er ved af dø”. Jeg løb, 
men da jeg nåede bilen, kunne jeg se på Jørgen, at Eros var død. 
Jeg prøvede med hjertemassage og puste i næsen, men han var helt 
væk.

Eros var ikke alene, da han døde
Det eneste, der trøstede mig var, at Eros ikke var alene, da han døde. 
Jørgen var ved ham. Vi kikkede til ham mange gange på vej tilbage
efter campingvognen og håbede på, at han ville vågne, mens vi pak 
kede. På vej hjem talte jeg med dyrlægen og spurgte, om det havde 
hjulpet, hvis vi havde kørt hjem dagen før. Det mente hun ikke. Det 
gik sikkert så stærkt pga. en blodsprængning inden i ham. Hun for-
talte, at hun ikke havde haft nogen hunde med Anaplasma før, men 
også, at der normalt ikke tages blodprøver for denne infektion.

Vær opmærksom på din hund
Jeg skriver ikke for at gøre nogen nervøse, men for at man måske er 
opmærksom på, om ens hund begynder at være anderledes end den 
plejer. Det er en lumsk bakterie, og symptomerne er meget diffuse 
fra hund til hund - med feber, halthed, træthed eller madlede. Så 
vær opmærksom.

//

Anasplasmose fortsat

Eros med alle sine bamser. Foto: Inge Andreasen
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PROFFESIONEL INSTRUKTØRUDDANNELSE 
TILBUD TIL MEDLEMMER I ROTTWEILER KLUBBEN DANMARK  

 

Vores Hundecenter tilbyder medlemmer af Rottweilerklubben Danmark, at deltage på vores 
instruktøruddannelse. Uddannelsen vil være bygget op som weekenduddannelse, fredag, lørdag 
og søndag ca. en gang per mdr. 

Uddannelsen: 
Instruktøruddannelsens varighed er 15 mdr. med ca. 280 timers praktisk og teoretisk undervisning i bl.a.: 

 Indlæringsprincipper via shaping  Pædagogik/psykologi i forhold til 
hundeejeren  

 Klikkertræning  Førstehjælp, fysisk og mental 
 Racekendskab  Planlægningsteknik af et kursusforløb 
 Apportering  PR 
 Sporlægning  Massage til husbehov  
 Rigtig aktivering i hverdagen  Problemhunde på træningspladsen 
 Hundesprog via dæmpende og truende 

signaler 
 Forebyggende træning til at mindske f.eks. 

muskelskader 
 Adfærdskendskab til hunde, vildtlevende 

hunde og ulve 
 Lystræning af døve hunde samt andre 

dyrearter 
 Stress  

Man skal have sin egen hund eller en ”låne” hund under uddannelsen.  
Prisen på uddannelsen er kr. 25.500,-, som betales månedsvis af kr. 1.700,-.  
Her udover betales ved optagelse på uddannelsen et depositum svarende til de to sidste måneders 
undervisningsgebyr i alt DKK 3.400,- Beløbet betales inden eller samtidig med at kontraktens 
underskrivning. Der må yderligere påregnes udgifter til bøger/materialer. I måneder med ekstern 
underviser kan den månedlige betaling sættes op med max. kr. 500,-. Under hele uddannelsesforløbet vil 
ekstern undervisning højst forekomme 4 gange. 
 
Eleven har mulighed for at efteruddanne sig hos Vores Hundecenter, som klikker instruktør og 
adfærdsbehandler med samme rabat, så længe de stadig er medlem hos RKD.   
 

Yderligere information kontakt udd@rottweiler.dk  

ANNONCE
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AR ønsker god jul

Tekst: Ulla Mogensen

Nu er 2013 snart gået, og vi hopper ind i et nyt år. 2014.

AR vil gerne takke alle de mental-beskrivere, der beredvilligt stiller 
op til UHM og KF. Også tak til vores madværter og til de, som har 
åbnet deres hjem og arealer for, at RKD har kunnet afvikle sine ar-
rangementer på forsvarlig vis.
 Igen i år, en speciel tak til Fynskredsen, fordi de har for-
mået at få lavet aftaler med Hjemmeværnet, så vi har haft mulighed 
for at benytte deres fine arealer i Odense til afvikling af AK. Tak til 
Dommere og figuranter. Også tak for en super beværtning af Fyns-
kredsen.
 Der har været planlagt UHM/KF og AK over 10 week-
ends i år, og der har været næsten fuldt belagt. Dog har det ved 
nogle arrangementer været nødvendigt at supplere op med andre 
racer, og den første i Jylland i marts måned måtte aflyses på grund 
af vejrliget. Vi har erfaret, at nogle vælger at stille i andre klubber.
 Vi vil gerne opfordre til, at alle støtter op om RKD, så vi 
kan få alle arrangementer fyldt op, og vi derved får mulighed for at 
registrere, hvad der bliver lavet af opdræt hos de forskellige avlere. 
Hvis vi deler viden, behøver alle ikke at lave de samme fejl.

Kuldfremstillingerne
Det er meget vigtigt at nævne Kuldfremstillingerne. Vi har i år væ-
ret så heldige at have store kuld til KF med 10 stk. afkom, hvoraf 
samtlige hunde bestod, og var meget ensartede både på test og 
eksteriør. Flot opdræts resultat. Det er intet mindre end IMPONE-
RENDE, at nogle opdrættere formår at få alle deres hvalpekøbere 
til at møde op. Det skal I virkelig have et velment skulderklap for.

Vi håber, at flere får lyst til at fremstille hele kuld. Det er altid en 
god og reel måde at få sit opdræt bedømt på, og køberne plejer at 
være rigtig glade for at mødes og udveksle oplevelser med hunde, 
der kommer fra samme kuld. Da det ikke er nogen konkurrence, er 
man jo lige gode, når man drager hjem igen. Det er opdrætteren, 
der melder kuldet til, om denne også betaler, eller man lader delta-
gerne selv betale, er op til den enkelte. 

Velkommen til det nye år
AR ønsker det nye år velkommen med en række arrangementer i 
form af UHM – KF og AVLSKÅRINGER. Det er vores ønske og 
håb, at rigtig mange vil benytte sig af vores tilbud. Husk, at hundene 
som minimum skal bestå en UHM for at få stambog på afkommet, 
fra i år inden de fylder 2 år. Derefter er det kun muligt ved en be-
stået AK. Vores nytårsønske er også, at flere vil benytte sig af klub-
bens hvalpetest.
 Inden den nye sæson begynder, skal vi have nye aftaler 
på plads med DKK, da vores nuværende aftaler udløber her i 2014. 
Efter mange og lange overvejelser, vil der fra 2014 blive foretaget 
ændringer med hensyn til tildelingen af point ved Avlskåringerne, 
da det ofte har været brugt som et argument for, at man lader sig 
nøje med en UHM, og ikke tør tilmelde sig en AK. Hvad der bliver 
ændret og hvordan det kommer til at virke, vil blive offentliggjort, 
når vi har fået det endeligt på plads.

AVLSRÅDET ØNSKER HERMED ALLE
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

//

Nyt fra AR

De fire drenge Dancer, Dezmo, Dexter og Diesel kigger meget interesseret på de sjove geder, men kigger mon egentlig mest? Foto: Ditte Ehlig



Prøveresultater
BHR minder om at alle, der har taget prøver uden for RKD, sender 
resultater til bhr@rottweiler.dk SENEST 31. december med henblik 
på udregning af diverse titler.

VM 2014 pointstilling - ultimo 2013

 

VM 2014 pointstilling – ultimo 2013 

 Piet Hein VM 2013 RKD udt. 
Køge 

RKD udt. 
Holbæk 

DKK IPO DM 
2014 

RKD IPO DM 
2014 Total 

Brian Nielsen 
Fattiggården’s Oberst Sofus 10 8 -    18 

Britt Vinderslev 
Stormhaus Benjamino 6 8 -    14 

Henrik Neumann 
Stormhaus Cronus - 15 -    19 

Jan Sørensen 
Bono vom Rottberg - - 12    12 

Lenett A. Jensen 
Von hause Nomis Joka - - 10    10 

Christina Marott 
Von hause Nomis Icon - 8 -    8 

Carl Erik Hansen 
Pepitaly’s Istwan - - 8    8 

 

RKD VM udtagelse, 16. november 2013, Køge Rottweilerklub

Att: Prøveledere
Ved udfyldelse af resultatlister for prøver bedes man markere even-
tuelle hunde, der ikke er Rottweilere med f.eks. en lille stjerne. Så-
ledes bliver registreringen lidt lettere for den, der sidder med arbej-
det. Pfh. tak!

Tekst: Martin Hasager

Nyt fra BHR
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Nyt fra BHR

1. Jan Sørensen
2. Lenett Areta Jensen 3. Carl Erik Hansen

Prøveresultater og en besked til Prøvelederne.
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D. 29. september var dagen hvor VM-holdet besøgte Fyn, efter at 
der desværre ikke kunne findes tilslutning til et besøg på Sjælland.
Ca. 15 håbefulde og interesserede medlemmer var mødt op for at 
suge til sig af guldkorn fra de 4 VM-deltagere. Spektret af hunde 
og hundeførere rakte bredt i forhold til, hvor øvet man var, eller 
hundens alder.

Dagen begyndte med et teoretisk oplæg fra Henrik Neumann om-
kring div. træningsmetoder, motivation osv. Så var der snakket nok, 
og alle deltagere blev delt op i 4 grupper – én gruppe for hver VM-
deltager. Ud på banen og så bare i gang med at råde, korrigere, af-
prøve osv i forhold til diverse ”træningsproblemer” hos deltagerne 
i gruppe B.

Som fotograf og lus ”på græsset” kunne man hurtigt konkludere, 
at de fleste hundeførere havde samme arbejdspunkter: KONTAKT 
OG MOTIVATION. Den kan vi vist alle genkende i vores træning. 
Men hvilke råd blev der så givet af ”profferne”? Faktisk var der man-
ge forskellige bud på dette, og der er jo også et forskelligt svar for 
hver hund og for hver hundefører.

Efter et dejligt middagsmåltid gik folket videre til gruppe C-træ-
ning. Brian og Henrik trak i bukserne, og deltagerne fik atter mu-
lighed for at få prøvet af og rettet til. 

Alt i alt en dag, hvor status var en flok meget veltilfredse og glade 
hundeførere, som havde fået god råd og vejledning fra personer, 
der selv har arbejdet hårdt for at nå til deres nært forestående mål 
– nemlig VM i Spanien.

Kreds Fyn takker mange gange for muligheden for at stå for ar-
rangementet, og vi stiller gerne op igen næste gang. Så tak til Brian, 
Christina, Henrik og Britt, fordi de ville tilbringe dagen sammen 
med os, og vi håber, at vores bidrag i form af tilskud til rejsen, har 
gjort en forskel.

…..og selvfølgelig tillykke til alle med deres individuelle og hold-
mæssige præstationer, da vi jo i skrivende stund har fået resulta-
terne...

//

Guldkorn fra VM holdet
Kontakt og motivation var nogle af fokusområderne.

Tekst: Mette Holm

Artikel



Hvis vi skal starte et sted, så er det ikke ualmindeligt, at vi ser en 
udfarende eller en aggressiv hund. Men hvorfor? Hvad har vi gjort, 
eller ikke gjort som ejer for, at vores hunde starter med at vise disse 
adfærdsmønstre?
 Når man har en hund, som er udfarende imod andre 
hunde eller mennesker, har man det som regel ikke særlig godt. 
Vi begynder at ændre vores hverdag, så vi kan gå ture med vores 
hunde de steder og tidspunkter, vi ved, at andre hundeejere ikke 
gå ture. Vi får færre og færre gæster på besøg, og lidt efter lidt har 
hundens problematik overtaget vores hverdag. Hundene ender ofte 
med at få et nyt hjem, eller i værste tilfælde aflivning.
 Men vi kan i de fleste tilfælde hjælpe vores hunde med 
denne problematik. I nogle tilfælde kan hunde helbredes helt. I an-
dre tilfælde kan vi hjælpe vores hunde med at håndtere deres fø-
lelser til at kunne passere andre hunde uden at gøre udfald. Nogle 
hunde kan reagere med at være meget stressede, nervøse, observe-
rende og svære at få kontakt med. Andre kan virke opsøgende, som 
om den er på udkig efter andre hunde.

Hvad er årsagen?
Som ejere af disse problematiske hunde, tænker vi tit på, hvad 
årsagen kan være. Som i alt andet psykologi kan det være af flere 
forskellige årsager, eller en kombination af flere. Men ofte hænger 
adfærden sammen med:
• Smerter
• Opbygget frustration
• Dårlige erfaringer
• Overfaldet af anden hund
• Manglende eller uhensigtsmæssig socialisering
• Voldsom eller uhensigtsmæssig hundeleg
• Ejerens reaktion
• Stress
• Konflikter mellem hund og ejer
• Usikkerhed/selvsikkerhed
• Race/gener/arv
• Fejlfortolkning af hundens kropssprog og reaktioner
• Opvækst

Der kan selvfølgelig være mange andre årsager til, hvorfor vores 
dejlige hunde reagerer udfarende. Men hvis din hund pludselig æn-
drer adfærd, kan det ofte skyldes smerter. Søg derfor hjælp hos din 
dyrlæge og få et grundigt tjek af din hund.

Hvad kan vi gøre? 
Hvis du arbejder ud fra Shaping, kan du nå langt. Det vigtigste du 
kan gøre er at træne din hund langsomt op. Lav en dagbog over, 
hvilken hunde/menneske-typer din hund reagerer på, hvilket tids-

punkt på dagen det var, var det en hanhund eller en tæve? På den 
måde kan du se, om din hund har dannet et mønster om nogle be-
stemte racer, tidspunkter på dagen eller noget helt andet. Det sam-
me skal du gøre, hvis din hund reagerer på mennesker.
 Start med at træne din hund på stor afstand til den anden 
hund/menneske. Husk at tage mange gode godbidder med og et 
godt stykke legetøj.
  
Start altid træningen ud med forebyggelse
Det er vigtigt, at du altid forsøger at forebygge, at din hund ikke 
laver sit udfald. Det gør du med at få den ned i sit med front imod 
den anden hund, så snart du kan se den anden hund. Du skal for-
søge at holde dens opmærksomhed (hvor din hund stadig sidder) 
med nogle rigtige gode godbidder. Din hund må meget gerne kigge 
på den anden hund, og for kun at kigge skal den få belønning (den 
ser en anden hund, du roser den for, at den ikke gør udfald), men 
husk at den skal blive i sin sit. Forsøg at holde den i sit indtil den 
anden hund er passeret, og i ca. 30 sek. efter, hvor du bliver ved med 
at arbejde med din hund. Det er vigtigt, at du opsøger andre hunde, 
så du kan lave din træning. Sørg for at det er på et sted, hvor du kan 
lave den afstand, der skal til, så du kan arbejde med din hund.

Tag kontrol over situationen
Det er vigtigt, at din hund lærer, at det er dig, der har kontrollen, 
når I møder fremmede hunde, således at den overlader det til dig, 
om det er nødvendigt at ”skræmme” dem væk. Hvis du ikke når at 
forebygge med at få den ned i sit, skal du gå ind foran din hund og 
gå imod den og på den måde fysisk presse den væk, indtil du får 
kontakt igen, hvis den viser tegn på, at den skal lave sit udfald. Så 
længe din hund ikke laver sit udfald, skal du HUSKE at rose. Du må 
ikke stoppe op og vente, efter at din hund laver sit udfald. Selvom 
det er kort tid til at begynde med, er det bedre at nå at rose for at af-
bryde dens voksende tanke, og til at rose den for ikke at lave udfal-
det, men at den rent faktisk bliver i sin siddende stilling. Jeg ønsker 
normalt, at hundene skal ned og sidde - når hunden er i siddende 
stilling, kan den ikke vandre lige så meget rundt. Når din hund er 
rastløs, vokser dens stressniveau. Dermed bliver det sværere for dig 
at opnå kontakt med den. Også de større hunde får man følelsen af 
at have mere kontrol, når man kan stå ved siden af sin hund og være 
sikker på at nå at begrænse den, hvis den rejser sig op igen.
 Når du træner din hund, skal du huske, at den skal have 
lov til at se situationen og få belønning for at lade være med at gøre 
udfald. Det er meget vigtigt, at den lærer, at den godt kan kigge på 
de andre hunde, og der kommer noget godt ud af det. Du står ved 
siden af din hund, hunden kigger på den anden hund – ”dygtig” – 
godbid. Fortsæt med at give godbidderne, så hurtigt din hund kan 
spise dem. Når du vælger godbidder skal de være saftige, ikke for

Tekst: Adfærdsbehandler Hildur Jóhannesdóttir, Vores Hundecenter

Aggression
Når hunden er aggressiv!
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store, så hunden bliver hurtigt mæt, men heller ikke så små, at hun-
den ikke gider at spise dem. Giv godbidderne med omtanke – din 
hund skal kun have godbidder, når den har gjort noget godt. Og i 
dette tilfælde er det, når den ikke gør sit udfald, men kun kigger på 
den anden hund/menneske. 

Bevar roen
Det er vigtigt, at du bevarer roen og er tålmodig. Vær altid forbe-
redt, når I møder fremmede, således at du kan nå at forstærke eller 
begrænse din hund på en rolig måde. Hvis du opfører dig stresset 
i situationer med fremmede, vil du bekræfte din hund i, at du ikke 
selv kan kontrollere situationen.
 Det er altid en god idé at lave en form for mental træ-
ning, inden du begynder med at træne på din hunds problem, f.eks. 
søgning i haven og problemløsninger. Det er vigtigt, at din hund er 
mentalt stimuleret, inden træningen begynder. Dette vil give din 
hund mere ro, og på den måde vil den være mere modtagelig over 
for din træning. Det er vigtigt, at din hund lærer, at den skal sam-
arbejde med dig. Lav forskellige samarbejdende øvelser med din 
hund dagligt, det kan f.eks. være sjove øvelser, rulle rundt eller en 
anden øvelse, du synes vil være sjovt at lære den.  
 Husk at det kun er nogle få generalle råd, jeg her giver, 
hvor det måske ikke passer lige præcis til din hunds behov. Vær 
opmærksom på, at hvis din hund er angst, skal du eventuelt indlære 
andre øvelser, hvormed din hund skal opbygge mere selvtillid.

Læs din hund
Skulle du stå i en situation, hvor din hund er blevet angst eller ag-
gressiv, skal du betragte din hund godt, næste gang den laver sit 
udfald. Ligner din hund en, som godt kan lide det, eller er det fordi, 
den har ikke nogen udvej? Det er vigtigt, at du lærer din hunds 
korpssprog at kende. Det fortæller dig alt, hvis du har overskud og 
erfaring til at observere det.
 Din hund er i den situation, at den er blevet angst eller 
aggressiv. Dvs. at den træning, du nu skal i gang med, IKKE kan 
startes fra et 0-punkt, som f.eks. hvis du skulle træne en hvalp eller 
voksen hund, der ikke har nogen ubehagelige erfaringer. Du starter 
på et minus-punkt. Dermed menes, at din hund først skal ”neutra-
liseres”, før den kan lære, at andre hunde ligefrem kan være forbun-
det med noget godt.

Det første trin, som vender din hund fra usikkerhed/angst til neu-
tralitet, er så absolut det sværeste, længstvarende og det mest træ-
ningskrævende. Når hunden først har lært at være neutral (ved 
0-punktet), er det straks meget lettere at videretræne den til at 
indse, at det ligefrem kan være forbundet med positive oplevelser 
at se andre hunde.

Søg hjælp
Det er meget vigtigt at søge hjælp hos en adfærdsbehandler, hvis

din hund har et problem. Ofte er det svært selv at gennemskue pro-
blemet, idet man risikerer at symptombehandle hunden i stedet for 
at arbejde på selve problemet. Når vi træner hunde, som er angst/
aggressive, bruger vi mange godbidder. Ikke kun som forstærker, 
men også som en form for ”stressmåler”. En ”stressmåler” fordi der 
sker en del i vores krop, som vi ikke kan styre - også i hundens krop.

Stress-indikator
En god indikator på, at din hund er for stresset er, at den ikke har 
lyst til at spise de gode guffer, den ellers plejer at elske. Stress be-
tyder påvirkning - kroppen har nogle forskellige hormoner, som 
hæver og sænker vores stress. Dette system er meget følsomt. For at 
forstå stress, skal vi lære lidt om vores nervesystem. Det autonome 
nervesystem deles op i to - den sympatiske del og den parasympa-
tiske del. Den sympatiske del aktiveres, når hunden udsættes for en 
trussel. Det sympatiske nervesystem sikrer, at hunden kan stresse.

Blodtryk + Stiger
Puls + Stiger
Pupiller + Udvides
Spytproduktion - Mindskes
Hørelse - Mindskes
Fordøjelse - Mindskes

Den parasympatiske del sikrer, at stressniveauet normaliseres, når 
truslen er overstået.

Alle individer forsøger at holde balance/ligevægt i dette system. Der 
bliver udskilt mange forskellige hormoner i kroppen, som alle har  
deres formål. Men i dette tilfælde er det nok mest de almindelige 
stresshormoner, som vi skal være opmærksomme på. De fleste er 
oplagret i binyrerne. De mest kendte af disse hormoner er adre-
nalin, nor-adrenalin og cortisol (cortex). Hormonet cortisol fra bi-
nyrerne er normalt forbundet med irritation og andre former for 
negative følelser, mens adrenalin ofte er forbundet med positive 
følelser. Hvor frigørelsen af adrenalin og noradrenalin kommer ud 
i blodet meget hurtigt, frigøres cortisol med en vis forsinkelse til at 
holde virkningen fra adrenalinen i kroppen. Når vi opdager noget 
farligt eller noget, som påvirker os til at blive vrede, sender de indre 
dele af hjernen (først og fremmest hypohtalamus) signaler ned til 
binyrerne om at frigøre stresshormoner. Når nyrerne har udskilt 
hormonet cortisol, tager det ca. 1 uge +/- to dage for binyrerne at 
trække sig sammen til almindelig størrelse. Det er en stor belast-
ning for kroppen, og derfor ønsker vi ikke, at vores hunde udsættes
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Aggression fortsat

Blodtryk - Falder
Puls - Falder
Pupiller - Mindskes
Spytproduktion + Øges
Hørelse + Øges
Fordøjelse + Øges



for store stresspåvirkninger hver dag. På grund af dette system, kan
vi bruge godbidden som ”stressmåler”. Hvis din hund er for stresset 
til at spise, skal du gøre, hvad du kan til at blive på stedet, indtil din 
hund spiser igen.
 Tilbyd din hund at spise med jævne mellemrum. Hvis 
den ikke tager imod, er det ofte nødvendigt at smugle en godbid ind
under dens læbe. Det er nogle gang nok til at få spytproduktionen 
i gang igen, hvor den så normalt vil tage imod flere godbidder. Giv 
din hund godbidder, eventuelt i en søgeopgave, indtil du kan se, at 
den er afslappet igen.

Det var lidt omkring stress i hundens krop, men der er selvfølgelig 
også forskel på racer og individer, og på hvordan de håndterer for-
skellige stress situationer. Min næste artikel vil være omkring stress 
og håndtering af det hos vores hunde, både i det daglige, men også 
hvordan vi kan bruge stress til noget godt. Held og lykke med jeres 
hunde.

//

Aggression fortsat
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Nyt medlem hos UDD
Tekst

Nyt medlem - Dennie Kristoffersen
Jeg hedder Dennie Kristoffersen, er 30 år gammel og bor i sønderjyl-
land, sammen med Jacob og vores 3 børn. Jeg er opdrætter og medin-
dehaver af Vom hause luna. Jeg har haft rottweiler i 8 år.  
 Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i UDD for et par 
måneder siden, og jeg sagde selvfølgelig ja. Racen betyder meget for 
mig, og jeg vil gerne være med til at lave så mange inspirerende kurser 
som muligt. Jeg vil gøre mit for at imødekomme alle forslag der måtte 
komme. 
 Jeg vil ikke skrive så meget mere, end at jeg glæder mig rig-
tig meget til 2014, hvor jeg håber at se så mange medlemmer som 
muligt tilmelde sig de forskellige ting, vi finder på at sætte i værk.
 I ønskes alle en rigtig glædelig jul og rigtig godt nytår. Pas 
på jer selv og ikke mindst jeres fantastiske hunde. Husk at forkæle 
dem lige så meget, som alle andre bliver i julen.

//

Tekst: Dennie Kristoffersen

Stress? MIG? Ikk’ tale om - jeg har det herligt! Foto: Martin Hasager

Nyt fra UDD

Elmo (Enzo von der Havelhexe), bl.a Årest Hvalp 2013 samt V2 
(junior)på Juleudstilling i Rødding. Foto: Ditte Ehlig



 

 

For at forebygge problemer, er det en rigtig god idé at tilegne sig viden om 
hundeadfærd. Der i blandt er hundesprog, stimulering, lederskab og stress og hvad 
der er de forskellige racers egenskaber og behov. På den måde undgår man 
misforståelser både i hjemmet og på træningspladsen.  

På dette kursus vil man lære bedre at forstå hunde, deres mimik og kropsprog. 
Forstå deres måde at reagere på i forskellige situationer. Det er meget vigtigt, at vi 
kan forstå vores hunde, så vi ikke misforstår dem for mange gange. Denne forståelse 
for hunden vil også hjælpe os, når vi træner hunden, og når vi møder andre hunde. 
Det vil også gøre livet for vores hunde lidt nemmere, når de kan kommunikere med 
os, og vi reagerer på deres signaler. 

Kursus sted:  Helsinge Rottweilerklub, Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted 

Dato:  Den 8. + 9. februar 2014 kl. 9.00 – 16.00  

Pris:  600 kr. for deltagere med hund. 
500 kr. for deltagelse uden hund. 
Prisen er inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te hele weekenden.  
Drikkevarer købes af den arrangerende kreds. 

OBS! Der er kun 10 pladser med hund! 

Skynd dig at tilmelde dig, 

hvis du gerne vil have hund med. 

Instruktør:  
Hildur Jóhannesdóttir   

 
Tilmelding og betaling via RKD Shoppen – www.rottweiler.dk/shoppen/ 
Tilmeldingsfrist: 16. januar 2014 
 
Kursusansvarlig: Rikke Djurhuus Mogensen, Tlf. 29 43 63 79, udd@rottweiler.dk 
Spørgsmål vedr. kurset kontakt uddannelsesudvalget: udd@rottweiler.dk 
 

Hildur er opvokset på Island, hvor hun har arbejdet med at træne hunde til at drive får og heste sammen. 
Siden Hildur flyttet til Danmark, har hun og hendes mand haft Dobermann og Malinois,  

som de træner IPO med. 
Hildur er uddannet instruktør samt adfærdsbehandler hos Irene H. Jarnved.  

Derudover er Hildur hundekonsulent for Dansk Kennel Klub.  
Hildur har altid gået ind for at træne på dyrenes præmisser, både inde for heste- og hundetræning. 

 

ANNONCE



Kira er født den 12. maj 2008 i Sverige. Lige siden, hun blev hentet 
hjem, er hun trænet i IPO, agility, DKK lydighed og Rally.

Allerede som 10 mdr. gammel deltog hun i sin første konkurrence 
”Safedog” i en Begynder B. Det er siden blevet til mange flotte tit-
ler, og Kira er den tredje Rottweiler med titlen ”Dansk Lydigheds 
Champion”. Indenfor racen, er der kun fem med denne flotte titel. 

For nylig er hun blevet den første Rottweiler, som kan smykke sig 
med titlen ”Dansk Rally Champion”. Dette bliver nok ikke den sid-
ste titel, som den alsidige dame henter hjem til sin ejerm Pia Lander.

Når Kira ikke arbejder, forkæles hun med lange gåture og ture til 
hundesvømning. Det er heller ikke en særhed at møde hende til 
arrangementer, hvor racen skal repræsenteres. Hun er i sandhed en 
god ambasadør for den dejlige race.

//

Rottweiler Rally Champion
Talentet Kira.

Artikel

Tekst: Pia Lander

Første Rottweiler med den flotte titel. Foto: Pia Lander

FP. BpB. BpAB. IPO V IPO 1. LP1. LP2. LP3. DKLPCH. RBM. RØM. DKRLCH. Foto: Pia Lander
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Når du køber en rottweilerhvalp med stambog, kan du være sikker 
på, at begge forældre har gennemført en mentalbeskrivelse.

Det betyder, at du inden købet kan få et indtryk af faderens tem-
perament, blot ved at bede om en kopi af mentalbeskrivelsen hos 
opdrætteren. Ofte kan du også få viden om bedsteforældrenes men-
talitet og om, hvordan eventuelle tidligere kuld med samme foræl-
dre er faldet ud.
 Du kan også være sikker på, at forældrene ikke er over-
drevent aggressive, sky eller bange. Hunde med den slags proble-
mer sorteres fra i mentalbeskrivelsen, der har været et krav for 
stambogsførte rottweilere siden starten af 2012.

Rottweilerklubbens testsystem er rygraden i avlen
Hvalpetest, mentalbeskrivelse og udvidet mentalbeskrivelse - det 
er de tre elementer, som indgår i Rottweilerklubbens mentale test-
system. Tilsammen skal de tre elementer sikre, at der i Danmark 
kun avles på mentalt sunde rottweilere og at racens temperament 
løbende fastholdes og forbedres.
 Samtidig med mentalbeskrivelserne bedømmes hunde-
nes udseende, knoglebygning og bevægelser af kvalificerede ekste-
riørbeskrivere- og dommere. Det sikrer, at hvalpekøberne får den 
bedst mulige garanti for at få en sund, racetypisk rottweiler, når de 
køber en hvalp med stambog.

Hvad tester vi?
Rottweilerklubbens mentalbeskrivelser er udviklet på baggrund af 
mere end 60 års erfaringer med mentaltest af hunde i Sverige og 
siden 1970’erne i Danmark. Metoden er for så ganske vidt enkel: 
Under hvalpetesten og mentalbeskrivelserne udsættes hunden for 
en række nøje kontrollerede påvirkninger af forskellig art, hvorefter 
hundenes reaktioner beskrives i et standard-skema. 
 Ved at udforme påvirkningerne så de udløser en ganske 
bestemt adfærdsform, kan man på den måde få et præcist billede af 
hundens temperament på en række arvelige områder.

Mentalbeskrivelsen koncentrerer sig om hundens
- adfærd over for fremmede
- lyst til at lege
- lyst til at gå på jagt
- tendens til stress
- trueadfærd og revirforsvar
- flugtadfærd
- nysgerrighed
- reaktioner på skarp lyd (skud)

I den udvidede mentalbeskrivelse ses også på bl.a.
- flokadfærd
- kampadfærd
- koncentration og konfliktadfærd

//

Tekst: Sten Søndergaard

Nyt fra AR

Sunde rottweilere med et godt temperament
Mentaltesten sikrer avl på velfungerende forældre.

Karen Helth med Vindelsbo Gucci til træning. Foto: Brian NielsenBrian Jakobsen figurerer for Vindelsbo Gucci. Foto: Brian Nielsen



Rottweilerklubben Midtjylland www.rk17.minisite.dk Rally-Lydighed 

 

 

 

 

 

Holdet henvender sig til dig, der har styr på basis lydighed og gerne vil træne Rally. Vi arbejder med Rally øvelser for 
begynderklassen.  

Rally lydighed adskiller sig fra almindelig lydighedstræning bl.a. ved at reglerne er mindre skrappe end fx IPO. Rally 
lydighed skal være sjovt både for hund og ejer!! 
Til konkurrencer går man baner, bestående af 10-20 øvelser, som er beskrevet på små skilte, der er stillet op som en 
bane. Det er dommeren, som laver banen til konkurrencer, så der vil altid være variationer.  

Vi vil igennem kurset gennemgå alle begynder skiltene, således man efterfølgende er godt forberedt til at stille til 
konkurrence, såfremt man ønsker dette. Udover at træne øvelserne fra Rally programmet, vil der også blive lavet 
øvelser som styrker samarbejdet mellem hund og fører.  

 
 

 

Dette hold er for dig der 

 Gerne vil træne lydighed på en ny og sjov måde  
 Styrke samarbejdet med din hund 
 Har ambitioner om at gå til prøver med din hund – uden det dog er et krav for deltagelse 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om kurset så kontakt endelig en af instruktørerne. Læs desuden mere omkring rally 
lydighed på www.rally-lydighed.dk   

 

Indskrivning: Søndag den 9. marts 2014 Kl. 10.00 (uden hund) 
Undervisning: De efterfølgende 10 søndage fra kl. 10.00 – 11.00 
Pris: 600 kr. som betales kontant ved indskrivningen. 
Antal: Der er plads til 10 kursister og alle racer er velkomne, dog kræves det at hunden har en basis lydighed. 
Sted: Rottweilerklubben Midtjylland, Linåtoften 20B, 8600 Silkeborg 
Instruktører: Karin Nielsen, tlf.: 21149828 mail: stroemholt@gmail.com  - Helle Andersen, tlf.: 40953242 mail 
helleandersen@hotmail.com 

 

Ved indskrivningen medbringes der; Stambog, Vaccinationspapirer, dokumentation for betalt udvidet 
ansvarsforsikring på hunden. Der vil være lidt teori omkring rally og skiltene til indskrivningen. 

 
 

ANNONCE
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Træningsdag hos PH Kalundborg
En hyggelig træningsdag hos PH Kalundborg med redningsvest og god kaffe.

En hyggelig træningsdag i PH Kalundborg. Fie er den tæve, jeg selv 
skal beholde i kuldet, så hun er selvfølgelig godt igang med trænin-
gen :-)

Det øsede ned lørdag, hvor vi har bidetræning, så jeg fandt en pla-
stikpose og gav hende på, så hun ikke blev gennemblødt, mens vi 
ventede på vores tur til at lege med skindet.

Der var et af de andre medlemmer, der havde en lille redningsvest 
til hund i bilen, den lånte vi. Og nysgerrig som hvalpe er, skulle 
Fie jo lige se, hvad der var i koppen. Ud af dette kom disse to gode 
billeder.

//

Tekst: Tibbe Jensen

Artikel

En hurtig kop kaffe, imens man venter. Foto: Kitt Boje Christensen 

Det kan være koldt at vente, hvis man bliver gennemblødt. Foto: Kitt Boje Christensen 

”Kredsene informerer” på side 31-32 - find din egen kreds heriblandt.
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Brev fra Preben Andersen
RKD burde nok i fremtiden bruge lidt mere tid og penge på at ud-
vælge uvildige dommere til deres egne udstillinger, det som vi ek-
sempelvis var vidne til i Rødding i lørdags var meget bekymrende.
At erfarne hundeudstillere rent faktisk vælger RKD’s udstillinger 
fra konsekvent, når der er danske dommere, er bekymrende synes 
jeg. At flere rimeligt nye udstillere følte sig så dårligt behandlet, at 
de erklærede, at de ALDRIG sætter deres ben i Rødding mere er 
ligeledes bekymrende.
 Det er måske ikke vellidt at høre, men det er ret tydeligt, 
at RKD her har en udfordring, som I nok burde tage op. Om jeg så 
bliver smidt ud af RKD som en konsekvens af denne mail, må jeg jo 
så leve med, og det kan jeg også sagtens, men det kunne jo måske 
gavne både RKD og fremtidige udstillere, at man erkendte, at det 
ikke er optimalt at have egne dommere på sine egne udstillinger.

Her er et par af mine egne eksempler.
Arzadon’s Verona:
RKD udstilling i Skive d. 6 oktober 2013: Excellent ( vist nok en 
placering som nr 7-10 )
DKK’s internationale udstilling i Herning d. 2 november 2013: V1 
+ Excellent + BIM + CK + CACIB 
DKK’s internationale udstilling i Herning d. 3 november 2013: V2 
+ Excellent + CK + Reserve CACIB 
RKD udstilling i Rødding d. 16 November 2013: Very good ( og en 
placering som V11-V16 )
Arzadon’s Udessa:
RKD udstilling i Skive d. 6 oktober 2013: Very good ( vist nok en 
placering som nr anden sidst eller sidst )
DKK’s internationale udstilling i Herning d. 2 november 2013: V2 
+ Excellent + CK + Reserve CACIB 
DKK’s internationale udstilling i Herning d. 3 november 2013: V3 
+ Excellent 
RKD udstilling i Rødding d. 16 November 2013: Very good ( og en 
placering som V11-V16 )

Hvordan kan to hunde blive bedømt så forskelligt på RKD’s og 
DKK’s udstillinger indenfor 1½ måned og rent faktisk begge dage 
i Herning slå hunde, som de så taber til i RKD? Kald mig bare en 
dårlig taber, men jeg mener, at min bekymring er reel.

Med venlig hilsen
Preben Andersen
Samca Rottweilers, Agertoften 12, 7860 Spøttrup

HB svarer på breve fra medlemmerne
HB har modtaget breve fra to RKD medlemmer, som her besvares.

Nyt fra RKD

Svar til Preben Andersen fra HB
Hej Preben

Det efterfølgende svar vil også blive sendt på mail som et formelt 
svar på din henvendelse til DKK. Vi har nemlig fra DKK modtaget 
en mail, hvor de skriver, at de har modtaget din klage 3 gange og, 
at det ifølge DKKs forretningsgange er Specialklubben, som skal 
besvare den slags henvendelser. Det gør vi så, men vælger samtidig 
at bringe såvel klage som svar i bladet.
 Lad mig starte med lidt fakta: Alle dommere, som døm-
mer på RKD og DKK udstillinger, er godkendte af DKK. Der findes 
så flere typer af dommere: Specialdommere, som er specialister på 
deres race. De findes både i Danmark og udlandet. Ofte vil det være 
en specialdommer, som dømmer på RKD udstillinger. Den anden 
type er all- round dommere, som kan dømme mange eller endog 
alle racer. På DKK udstillinger er det oftest den sidste type, som 
anvendes. Dette burde som udgangspunkt ikke give nogen forskel 
i bedømmelser. Når standarden er opfyldt, kan der naturligvis hos 
den enkelte dommer være elementer, som vægtes højere end an-
det. Dette giver en ganske ensartet definition af en racetypisk hund. 
men også lidt plads til den individuelle definition af ”skønhed”. En 
anden væsentlig ting er naturligvis hunden selv. Hunden kan være 
forskellig fra den ene udstilling til den anden. Der kan være utal-
lige årsager til dette. Som iagttager af dette kan f.eks. være energi, 
bevægelse, udstråling eller så synlige ting som mindre sår, pels eller 
skader. Dette kan også være medvirkende til, at en hund ikke får  
den samme præmiering hver gang.
 De konkrete bedømmelser har jeg ikke meget at sige til, 
end at bedømmelserne på de 2 RKD udstillingerne ser ud til at være 
forholdsvis identiske. Bedømmelserne i Herning er så positivt no-
get forskellige fra. Der er noget at glæde sig over. DKK bruger me-
get tid på at udvælge og uddanne deres dommere, og det gør vi også 
i RKD, når personer indstilles til dommeruddannelse. Vi bruger i 
specialdommer kredsen tid på at få kvalitetsbedømmelserne så ens 
som muligt. Dette gør vi både nationalt og internationalt. Når vi la-
ver sammenligninger, lykkes det rigtigt godt. Så i bund er kvaliteten 
i orden. Så vi ser på hunde og sammenligner vores bedømmelser af 
hunde, og dette gælder ikke bare på de, som vinder, men i endnu 
højere grad på de, som ikke gør det. Dette vil vi også have fokus på 
fremover.
 I det konkrete brev må jeg tage absolut afstand fra den 
generalisering af den danske dommerstand i almindelighed og 
specialdommere i RKD i særdeleshed. Hovedbestyrelsen synes, at 
vi har gode og velbesøgte danske udstillinger med et rigtigt godt 
indslag af danske dommere. Det har vi tænkt os at fortsætte med. 
Ligesom vi i højere grad vil bede DKK om at anvende vores danske 
specialdommere.

PÅ HB’s vegne
Carsten Henriksen
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Brev fra Poul-H. Ejlertsen
Hvor er klubben på vej hen?
I en klub som RKD er kommunikationen ud til klubbens medlem-
mer meget vigtig. Til at oplyse om hvad der foregår i klubben, har 
vi bladet og hjemmesiden.
 Jeg synes det er skuffende, at det af hjemmesiden frem-
går, at HB ikke har holdt møder siden d. 7/5-13 – hvilket fremgår 
af referatet, der er lagt på hjemmesiden, men der er jo taget be-
slutninger senere måske over Skype, hvilket er fint og billigt. Det, 
der er blevet drøftet på disse møder, er jo så bare ikke kommet til 
medlemmernes kendskab, da der ikke er noget referat.
 Nu er jeg jo suppleant til HB og havde forventet at mod-
tage dagsordener og referater fra HBs møder, men jeg har intet 
modtaget. HB har besluttet ikke at indkalde suppleanterne til HB’s 
møder, hvilket der jo må have været gode grunde til, men hvordan 
havde man tænkt sig, at suppleanten skulle kunne træde ind i HB 
i påkommende tilfælde? Tidligere har det været sådan, at supple-
anten fik dagsordener og referater med indkaldelsen til møderne, 
hvor vedkommende var inviteret. Der blev ikke udbetalt rejsegodt-
gørelse, men suppleanten blev forplejet. Det vil jo være en næsten 
umulig opgave at indtræde i HB, hvis suppleanten ikke har den 
mindste viden om, hvad hovedbestyrelsen beskæftiger sig med.
 Der har været indkaldt til to møder for råd og udvalg 
sammen med repræsentanter fra kredsene i dette efterår. I kreds 13 
er der sket en udskiftning af formanden og tak til Anne Pedersen 
for indsatsen. Oplysningen om dette skift er tilgået HB med alle 
relevante oplysninger, men der er ikke fremkommet indkaldelse til 
disse møder til undertegnede, der nu er formand for kredsen. Dette 
er der blevet gjort opmærksom på til hele HB uden rettidig respons, 
så vi har kunnet deltage i møderne. Det er meget beklageligt, for vi 
ville gerne have deltaget. 
 På hjemmesiden ses det, at det nu er en medarbejder i 
formandens firma, der er blevet redaktør for Rottweileren. Det kan 
der være mange gode økonomiske grunde til, men jeg ville have 
foretrukket at have en redaktør uden for den bladansvarliges (for-
mandens) kreds. Måske har det været forsøgt – det ved vi ikke.
 Jeg vil håbe, at kommunikationsniveauet i klubben for 
fremtiden bliver bedre. Jeg er godt klar over, at der har været ak-
tiviteter (IFR kongres m.m.), der kan have trukket store veksler på 
HB’s arbejdsindsats, og tak for det. Arrangementet har sikkert sat 
Rottweilerklubben Danmark på verdenskortet for en tid, men det 
er også vigtigt, at medlemmerne bliver oplyst om, hvad HB arbej-
der med.

Tillykke til verdensmesteren i IPO 3. En meget flot præstation, som 
alle brugshundefolk er stolte over er tilgået en dansker. 

Med Rottweilerhilsen
Poul-H. Ejlertsen

HB svarer på breve fra medlemmerne fortsat

Svar til Poul-H. Ejlertsen fra HB
Hej Poul

Du har ret i, at det har været en travl sommer med mange aktivi-
teter. Det gælder, både når vi taler om det praktiske hundearbejde, 
større arrangementer og at få styr på bladet, samt at få dialog med- 
og involvering fra de enkelte udvalg og kredsene.
 Jeg synes, at dette blad med både udseende og indhold er 
et godt eksempel på, at tingene flytter sig i klubben og i en retning, 
hvor kommunikation og åbenhed har en fremtrædende plads. Med 
vores nye hjemmeside er formålet, at det meste information kan 
findes og hentes her. Det er selvfølgelig nyt, at information ikke al-
tid bliver tilsendt, men at man selv må finde den. 
 Det er rigtigt, at vi har valgt ikke at indkalde suppleanten 
til vores hovedbestyrelsesmøder. Beslutningen om dette er noget, 
hovedbestyrelsen beslutter. Der var en del nye hoveder i bestyrel-
sen, og det var vores samlede vurdering, at det var vigtigt at få etab-
leret et godt samarbejde mellem de direkte beslutningstagere. På 
næste bestyrelsesmøde vil vi drøfte, om der skal være et udvidet 
informationsniveau om bestyrelsens arbejde til suppleanter, udvalg 
og kredse.
 Der har åbenbart været en del bøvl med at få indkaldelser 
frem til specielt din kreds og dig. Det skal vi beklage og gøre alt 
for, at det ikke gentager sig. Det er ærgerligt, at du ikke har fået de 
direkte invitationer på autoriseret vis. Vi kan dog se, at du på anden 
vis bør have kendt til datoer og tidspunkter. Vi ville have været rig-
tigt glade for din deltagelse.
 Omkring redaktørjobbet er vi faktisk meget enige med 
dig. Vi arbejder på den lange bane på at finde en ny redaktør. Vi 
har med åbne øjne prioriteret at få blad og hjemmeside op at køre 
på en stærk og ordentlig måde. Så er der noget som virker og kan 
overtages af en person med de rette kompetencer og færdigheder.

Vi håber, at  det gav lidt information om, hvor klubben er på vej 
hen.

PÅ HB’s vegne
Carsten Henriksen
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1. Tag en ny film ud af pakningen og sæt den i kameraet.
2. Tag indpakningen ud af hvalpens mund og kast den i skral-

despanden.
3. Fjern hvalpen fra skraldespanden og børst kaffegrumset af 

dens snude.
4. Vælg en passende baggrund til fotograferingen.
5. Montér kameraet på stativ og gør klar.
6. Find hvalpen og tag de snavsede sokker fra den.
7. Placer hvalpen på den udvalgte plads og gå hen til kameraet.
8. Glem alt om at have kameraet på stativ og fang hvalpen i ste-

det.
9. Hold kameraet i den ene hånd, mens du lokker hvalpen med 

en godbid.
10. Hent en klud og rengør kameralinsen for næseaftryk.
11. Tag blitzen ud af hvalpens mund og kast den fra dig.
12. Fjern katten og dup jod på hvalpens næse.
13. Stil askebæger og aviser tilbage på sofabordet.
14. Tag et pivedyr og få hvalpen til at se interesseret op.
15. Sæt dine briller på plads og hent kameraet under sofaen.
16. Mand dig op. Tag hvalpen og sig: ”Vi tisser UDENFOR!”.
17. Ring efter en tålmodig hjælper.
18. Tag en øl.
19. Sæt dig i en bekvem stilling og bestem dig for, at du fra i mor-

gen vil lære hvalpen hvad ”sit” og ”på plads” betyder.

Sådan fotograferer du din hvalp
- og andre finurligheder.

Artikel

Tekst: A. Hund

Fra en hund til en anden hund
1. Når du har været i bad eller i søen - LAD DEM ALDRIG TØR-

RE DIG! I stedet løb hen til deres seng og tør dig selv i deres 
bløde dyner.

2. Opfør dig som en dømt kriminel, når dine mennesker kom-
mer hjem, ørene tilbage, halen mellem benene, hovedet nedad 
og opfør dig som om, du har gjort noget VIRKELIG slemt. 
Så skal du se dem fare rundt i huset. (N.B. Det virker hvis du 
absolut INTET har gjort galt).

3. Lad dine mennesker lære dig et nyt trick, lær det perfekt. Når 
dine mennesker så skal demonstrere det for deres venner, så 
lad som om du slet ikke ved, hvad de snakker om.

4. Lær dine mennesker at være tålmodige. Når du skal ud at tisse, 
så snus først over det hele, giv dig rigeligt med tid.

5. Gør andre mennesker opmærksomme på dine mennesker. 
Når I er ude at gå tur, så vælg det mest befolkede sted til at af-
levere ”kagen”. Tag dig god tid og sørg for, at alle kigger. Dette 
virker specielt godt, hvis dine mennesker har glemt poser.

6. Lav dine egne regler, bring ikke bolden tilbage til dine men-
nesker, lad også dem ind imellem løbe efter bolden.

7. Gem dig for dine mennesker, men aldrig for længe. Det skal 
være nok til, at de ikke bliver sure på dig, kun nervøse. Så bli-
ver de SÅ glade, når du kommer frem.

8. Piv lidt engang imellem, når dine mennesker f. eks. sidder og 
ser tv. Det er en god måde at få opmærksomhed på, lidt klap 
og måske en godbid.

9. Vågn altid 20 min. før vækkeuret ringer og lad dine menne-
sker forstå, at du SKAL ud at tisse, lige så snart I kommer ind 
igen, og fald så i søvn igen.

//

Du må - som min ejer - godt holde op med at
1. Skyde skylden på mig, når du slipper en vind, ikke morsomt. 
2. Skælde mig ud for at gø - HALLÅ, JEG ER EN HUND!!!
3. Hvordan du fuldstændig naivt tror, at katten opfører sig pænt, 

når du er væk. Har du aldrig studset over, hvorfor din tandbør-
ste smager lidt af kattesavl?

4. Gå tur med mig og så ikke give mig tid til at undersøge ting og 
sager. For hvis skyld går vi egentlig disse ture?

5. Hvilket som helst trick, som involverer balancering af mad på 
min snude - stop det!

6. Blive sur når jeg snuser dine gæster i skridtet. Ja undskyld, 
men jeg har altså ikke helt styr på det faste håndtryk endnu.

7. Lade som om, du væmmes ved at se mig slikke mig selv. Vi 
kender begge sandheden, du er bare misundelig.

8. Hundesweatere. Hallo, hvad tror du pelsen er til?
9. En hvilken som helst klipning, der involverer bånd og sløj-

fer. Nu ved du, hvorfor vi tygger ting i stykker, når du ikke er 
hjemme.

10. ”Jeg-lader-som-jeg-kaster-bolden-men-gør-det-bare-ikke-
alligevel-tricket”. Du har narret en hund! Hvor må det være et 
stolt øjeblik for ”toppen af fødekæden”!

Hvis jeg nu ser sådan ud længe nok...? Foto: Vores Hundecenter 
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Kreds 01 - Helsinge
Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014 kl. 
19.00 i Mødelokale 1, i Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger 
inden generalforsamlingen. Det reviderede regnskab udleveres i 
klubhuset fra d. 12. februar 2014. 
Aktivitetskalender 2014:
Lørdag d. 22. februar kl. 10 – Indskrivning
Onsdag d. 12. marts kl. 19 - Generalforsamling

Kreds 02 - Frederiksholm
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 
19.30 i klublokalet, Blovstrød Teglværksvej 10-12, 3450 Allerød.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 4 uger inden 
generalforsamlingen. Forslag kan ikke alene fremsendes på elektro-
nisk medie.
 Indskrivning til forårssæsonen foregår i kredsens lokale 
lørdag d. 8. februar 2014 kl. 10.00 for alle hunde. Husk vaccinati-
onsattest, evt. stambog samt kvittering for betalt udvidet hundean-
svarsforsikring.

Kreds 05 - Ishøj
Der indkaldes til generalforsamling søndag d. 09. marts 2014 kl.
13.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der øn-
skes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen. Det reviderede 
regnskab kan ses i klubhuset fra d. 10. februar 2014.

Kreds 07 - Holbæk Rottweilerklub
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Holbæk Rottweiler-
klub søndag d. 9. marts kl. 16, i kredsens lokaler på Kundby stadion, 
Solbjerggård 2, 4520 Svinninge. Dagsorden efter vedtægterne.

Kreds 09 - Sydsjællands Rottweilerklub
Sydsjællands Rottweilerklub indkalder til generalforsamling: ons-
dag d. 26. marts 2014 kl. 19, på Svinøvej 71, 4750 Lundby. Dagsor-
den ifølge vedtægter. Forslag skal sendes til Formand:
Heidi Enøe Pedersen, Svinøvej 71, 4750 Lundby senset 3 uger inden 
generalforsamling.

Kreds 11 - Fyn
Resultater fra Kredsmesterskabet 10/11-2013:
BPB: Tina Hansen og Cæsar, 96 p. -Kredsmester; Thomas Pind og 
Gorbi, 88 p.; Simone Sohl og Laika, 84 p. - Frejdighedspokal;
Jane Sejberg og Lasina, 81 p. (uden for konkurrence); Lykke Iversen 
og Tøsen, 72 p.; Jeppe Smidth, trak hunden. 

BPAB:
Lars Holm og Vanilla, 85 p./ 92 p. = 177 p., Kredsmester 
IPO1: Henrik Andersen og Tica, disk
IPO3: Carl Erik Hansen og Ivan, 86 p./ 85 p. / 75 p. = 246 p., Kreds-
mester

Fyns Rottweilerklub indkalder herved til Generalforsamling tors-
dag den 6. marts 2014 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 godken-
delse og meddelelse af ansvarsfrihed
6) Fastsættelse af kontingent:
a) Bestyrelsen foreslår et grundkontingent på kr. 50.- indtil 31. de-
cember 2015
b) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 500,- . Ekstrakon-
tingentet giver ret til holdtræning m. instruktion og anvendelse af 
foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/01 2014 - 31/12-
2014.
c) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 500,-. Ekstrakon-
tingentet giver ret til hvalpemotiva-tionstræning m. instruktion og 
anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i 12 lektioner (1 lek-
tion pr. uge afsluttende med hvalpeprøve)
d) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 300,- . Ekstrakon-
tingentet giver ret til holdtræning m. instruktion og anvendelse af 
foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/08 2014 - 31/12-
2014.
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 betalende 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 6. februar 
2014. Forslag kan ikke sendes via elektronisk medie
8) Valg af bestyrelse 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Uddeling af årspokaler m.v. 
11) Eventuelt

Kreds 17 - Rottweilerklubben Midtjylland
Der afholdes generalforsamling d. 4. marts 2014 kl. 19.00 i klub-
huset, Linåtoften 20B, 8600 Silkeborg. Indkomne forslag skal være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dags-
orden ifølge vedtægterne.

Fortsættes side 32

Kredsene informerer...
Her finder du nyt fra kredsene.

Hvis jeg nu ser sådan ud længe nok...? Foto: Vores Hundecenter 

Nyt fra kredsene
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Kredsene informerer... fortsat

Hvalpeholdsopstart søndag den 3. marts 2013 kl. 10.00 i Klubhuset. 
Linåtoften 20 B, 8600 Silkeborg. Mere info om tilmelding og ind-
hold på kredsens hjemmeside www.rk17.minisite.dk 

Kreds 20 - Holstebro
Der indkalses til generalforsamling i kreds 20:
Torsdag d. 27/2 2014  kl 1830  Vilhelmsborgvej 1c  7500  Holstebro
Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 3 uger før.

Kreds 23 - Køge
Der indbydes til generalforsamling fredag den 28. marts 2014 kl. 
19.00. Sted: Bregnegårdsvej 2C, 4600 Køge (klubhuset). Dagsorden

ifølge vedtægterne. Regnskabet kan ses fra den 21. marts 2014 på 
hjemmesiden og i klubhuset. Forslag skal sendes til formanden se-
nest den 28. februar 2014. Forslagene kan ikke alene sendes i elek-
tronisk form.

Kreds 24 - Randers Rottweiler Klub
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag den 
3. marts 2014 kl.19.00 i klubhuset, Bøgelundsvej 26, 8640 Randers 
SV. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 3. fe-
bruar 2014. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er:
- Jytte Lund Holmgaard
- Carolina Just Kristoffersen
- Irma Cecilie Pedersen

//

Man skal finde sig i meget, når tyskeren kommer på besøg - Britta Nielsen 
må bide i græsset. Foto: Helle Andersen

...og samtidig få stokkeslag - til hvilket formål? Foto: Helle Andersen

...Så Zakodas Dusty kan hoppe over Moar og få bid i Jörg Bungarten. Foto: Helle Andersen

Træningsweekend 2013...
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Redaktørens tanker
”Racehunde - Rottweiler - Køb brugt på dba.dk”

Tekst: Stine Rix

Eftersom jeg læser alt igennem, inden det ender her i bladet, har jeg 
efterhånden fået lidt indsigt i, hvor yderst vigtig den rigtige opdra-
gelse af en rottweiler er.
 I min research efter et emne til denne udgaves klumme, 
stødte jeg på overskriften ”Racehunde - Rottweiler - Køb brugt på 
dba.dk”. Nej tak, tænkte jeg med det samme. For hvem ved, hvilken 
”brugt” hund, der gemmer sig bag de store brune øjne? Mine egne 
bedsteforældre købte engang en ”brugt” hund. 14 dage efter købet 
var de til dyrlæge med hunden for at give den et sundhedstjek. De 
kom hjem med beskeden om, at de skulle forvente et kuld hvalpe 
inden for et par uger. De to ældre mennesker kunne på ingen måde 
overskue at skulle til at babysitte et kuld hvalpe, men fik alligevel 
indrettet bryggers osv., så alt var klar, til den lille familie skulle an-
komme. Hvalpene kom til verden, og det gik faktisk rigtig godt, 
omstændighederne taget i betragtning. Mine bedsteforældre syntes 
da også, at det var lidt hyggeligt med små tumlinger i huset. Men 
det var også en lettelse for dem, da der igen blev ro, efter hvalpene 
havde fået et nyt sted at bo, da de blev gamle nok (til stor sorg for 
os børnebørn dengang).
 Eksemplet herover er en solstrålehistorie og adskiller sig 
desværre fra andre tilfælde, hvor hunden kommer fra en kummer-
lig baggrund med svigt og til tider også vold. Når man samtidig 
hedder Rottweiler til fornavn og i den grad har brug for stimule-
ring, træning, motion, osv., så kan jeg godt forstå, at nogle hunde af 
racen har det svært. Artiklerne ”Aggression” og ”Sunde rottweilere 
med et godt temperament” understreger også denne problemstil-
ling. Det er sørgeligt, hvordan et forkert miljø kan ødelægge en god 
hund.

Redaktørens lod
Aprospos artiklen ”Aggression” var en af mine største udfordringer 
ved denne udgave af Rottweileren at finde et passende billede til at 
komplementere artiklen ved dens afslutning. For hvordan undgår 
man at sende et forkert signal af en hund, når man placerer dens 
portræt i forbindelse med en artikel om aggression? Resultatet blev 
et herligt billede af en munter rottweiler i leg(?), som jeg fandt i 
gemmerne hos Martin Hasager. Min hensigt med dette billede er 
at vise, hvordan hunden bør have det, når den lever under de rette 
forhold uden stress og aggression.

Bladudgivelser 2014
Rottweileren er planlagt til at udkomme i følgende måneder i 2014:
- Februar
- Maj/juni
- August/september
- November/december

Deadlines for indsendelse af materiale til ovenstående udgivelser 
meldes ud inden for kort tid på klubbens hjemmeside.

Der henstilles til, at de udmeldte deadlines overholdes. Modtager 
redaktionen materiale til en udgivelse efter deadline, kan det ske, 
at der ikke er plads i bladet. Materiale modtaget efter deadline vil 
derfor først komme med i den efterfølgende udgave.

Tak til bidragsyderne
Tak til bidragsyderne til dette blad, som har fået en rigtig god stør-
relse med mange spændende artikler og reportager.

Vi høres ved i det nye år. Rigtig glædelig jul.
//

Artikel



SCANDINAVIAN
klubsieger

 
27-28-29 juni

Södertälje

Boka in helgen 27 - 28 -29 juni 2014

Svenska Rottweilerklubben arrangerar Scandinavian Klubsieger 
för första gången sommaren 2014.

Under helgen arrangeras följande evenemang
Svensk Segrar Utställning

Officiell Utställning m CERT
Valputställning

Exteriörbeskrivning
Scandinaviskt Rasmästerskap i IPO
Svenskt Rasmästerskap i Lydnad

BH-prov
MH - Mentalbeskrivning 

DOMARE
SSU & Officiell utställning - Jürgen Wulf och Rüdiger Schmidt ADRK, Tyskland 

Valputställning - Helén Wallman 
IPO bedöms av Heiner Pellenwessel ADRK, Tyskland + ytterligare en domare.

Festkväll Lördag den 28 juni!

Frågor angående utställning - ssu@rottweilerklubben.se 
Frågor angående BH, BSL/IPO - ipo@rottweilerklubben.se 
Frågor angående RM i Lydnad - ssu@rottweilerklubben.se

Exteriörbeskrivning - v_ordf@rottweilerklubben.se 

Utförligare annons kommer i nästa nummer.

www.rottweilerklubben.se
www.sbktavling.se

ANNONCE



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: 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

Hold - hvalpe lørdag kl. 09:30-10:15
Unghunde lørdag kl. 10:15-11:00
Bullerbasseholdet lørdag kl. 11:00-12:00
Spor og gruppe C efter aftale

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: Gurli Hinrup
Plantage Alle 18, 3200 Helsinge, tlf. 23 66 96 69, mail: gurli.hinrup@privat.dk
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

Træningsdage
Onsdag kl. 17-21
Fredag kl. 17-21
Lørdag kl. 9-13
Søndag kl. 10 - spor 

Aktivitetskalender
10. august  Indskrivning
04. september Spiseaften
15. september Ræveløb
2. oktober  Spiseaften
19. oktober  Natløb
23. november Kredsmesterskab  
30. november Julefrokost

Spiseaften 1. onsdag i hver måned.

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
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Formand: Thony Thunberg
Svinget 1, 3720 Åkirkeby, tlf. 23 60 65 21 
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: Anne Pedersen, Nørre Alle 11, 9800 Hjørring 
Brugsrådkontakt: 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: Tirsdag fra kl. 18.00 – lydighed/forsvar. Torsdag fra kl. 18.00 – lydig-
hed/forsvar. Søndag Kl. 12.00 – lydighed/forsvar Hvalpehold og lydighedshold starter 
jævnligt - kontakt bestyrelsen for nærmere information.

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
Næstformand: Palle Kulmback, pia-kulmback@hotmail.com
Kasserer: Mikael Lambertsen, m.lambertsen@hotmail.com
Sekræter: Anne Grethe Corvinius, mors.bike@mail.tele.dk
Menigt medlem: Søren Bøgesvang, soelbo@hotmail.com
Suppleant: Lasse Kjeldstrøm, lal@os.dk
Suppleant: Pia Kulmback, pia-kulmback@hotmail.com
Revisor: Gert Haurum, togehaurum@bbsyd.dk
Revisorsuppleant: Kirsten Lillelund, kl@rottweiler.dk

svend@mors-bikes.dk
Træningsplads: (Formandens addr.) Gl. landevej 16, Lindved, 7100 Vejle

www.sydjyskrottweilerklub.dk

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
Brugsrådkontakt: Karin G. Pedersen
Gunnerupmosevej 8, 8960 Randers SØ, Tlf. 87959900 / 60778990, karin@reptilia.dk 
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,-



Skriv til hele UDD: udd@rottweiler.dk

Ansvarlig for kurser i Jylland
-

Ansvarlig for kurser på Sjælland
Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf. 29 43 63 79

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

Dennie Kristoffersen
Gramlandevej 7
6630 Rødding
Tlf. 22 62 93 06 - mail: dennie.sk@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 og Arrangementsansvarlig Jylland
Ulla Mogensen
Vægerhøjvej 25
9670 Løgstør
Tlf. 86 65 90 64
um@rottweiler.dk

Sekretær / Hvalpetest ansvarlig
Kirsten Lillelund
Hundsbækvej 1
6600 Vejen
Tlf. 29 41 23 29
kl@rottweiler.dk

DKK – kontakt og Arrangementsansvarlig Sjælland
Bettina Bornkessel
Lydehøjvej 2
4735 Mern
Tlf. 28 49 55 93
bettina.b@rottweiler.dk

Skriv til hele Brugshunderådet: bhr@rottweiler.dk
 
Formand
Martin Hasager
Tingvej 10
7800 Skive
Tlf. 20 25 00 42
martin.h@rottweiler.dk

BHR medlem
Britta Nielsen
Stensbyvej 29
4773 Stensved
Tlf. 60 92 68 95
britta.n@rottweiler.dk
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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

SEKRæTER
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

Rottweilerklubben 
Danmark
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Pletskud fra RKD medlemmerne

Fairmoors Cafú til sin første udstilling i Skive Rottweilerklub 05.10.13. SL 2
i Babyhanner. Tak til Skive Rottweilerklub for en dejlig dag, man kunne ikke
mærke, I kun har eksisteret i få uger. Foto og tekst: Helle Andersen

Søskendekærlighed. Foto: Rikke Djurhuus/Vores Hundecenter

Træning med VM holdet. Foto: Mette Holm Træning med VM holdet. Foto: Mette Holm

Træning med VM holdet. Foto: Mette Holm




