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En fuldtallig bestyrelse

Det er en glæde, at vi nu er en fuldtallig bestyrelse. Vi har brugt den første tid på at finde vores pladser/
arbejdsopgaver i bestyrelsen, hvilket nu er ved at være på plads. Der udover arbejder vi kontinuerligt 
med bevarelsen af vores race og har i den forbindelse etableret et tæt samarbejde med andre forenin-
ger. Referatet fra dette års generalforsamling vil i sin fulde længde blive lagt på klubbens hjemmeside, 
andet steds i dette blad vil være et resumé. HB kan endvidere med glæde meddele, at vi i løbet af 
september kan lancere en ny og mere brugervenlig hjemmeside. Resten af Hbs’ hjørne har vi overladt 
til Carsten Henriksen, som vil fortælle lidt om sine oplevelser med IFR World Show, som blev afholdt 
i Rødding i maj måned:

På kongressen havde vi(RKD) fået en hel eftermiddag til at underholde alle kongressens deltagere med 
den danske udgave af arbejdet med mentalbeskrivelse og mentaltest. Jeg (Carsten H.) havde brygget et 
indlæg på en lille time sammen, som fortalte om historie og indhold. Jeg lagde specielt stor vægt på det 
faktum, at det kun er de nordiske lande, som anvender næsten samme test, som videnskabeligt har bevis 
for, at de testmodeller og test afdækker højt arvelige egenskaber.
 Efter indlægget viste vi to velfungerende hunde på testen. Der var stor interesse for testen og 
for vores resultater. Mange lande, eksempelvis Australien og England, gik derfra og sagde ”Det må vi 
simpelthen have indført hos os”. Lad os nu se, hvad det bliver til, men der er da dejligt at kunne få andre 
til at lytte og acceptere det, vi gør. Tak til alle som deltog og fik det til at blive en succes. 
 Lørdag og søndag havde jeg fornøjelsen af at være dommer på IFR World Show. Et kæmpe 
arrangement og en personligt fed oplevelse. Som dansk deltager må jeg sige, at jeg er og var stolt af at 
være en del af arrangementet. Jeg oplevede de mange engagerede, som udførte en kæmpe stor og meget 
kvalificeret indsats. Det var simpelthen fantastisk. 
 Selve udstillingen, med fire samtidige dommere i to dage, var en god oplevelse med toppen af 
primært europæiske hunde. Jeg vil sige. at specielt når vi kom til de voksne hanner, var der stor bredde og 
racetypisk kvalitet. I de klasser jeg dømte, var der også ganske god kvalitet om end lidt blandet. Lørdag 
dømte jeg baby og junior hanner, søndag var det åben og veteran tæver. Uden at gå for dybt kunne jeg 
generelt godt have tænkt mig, at ryggene havde holdt noget bedre. Der var faktisk mange, som kunne 
bevæge sig og også kunne bevæge sig hurtigt, men der var ikke mange, hvor ryggen var korrekt og holdt 
i længere tid. Her er måske et område, hvor internationalt er over gennemsnittet. Dette naturligvis blot 
målt på mine få iagttagelser. Det var også dejligt at få talt grundigt og længe med de andre dommere. Så 
alt i alt en rigtig fed oplevelse. 

Det næste store arrangement er IFR IPO WM i Spanien i oktober, HB ønsker det danske landshold 
rigtig meget held og lykke.

Vi beklager forsinkelsen af udgivelsen af dette blad, som skulle være udkommet i august, dette skyldes 
udefrakommende omstændigheder, som vi ikke kunne have forudset.
/ HB
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Specialklub under Dansk Kennel Klub. 
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Kalender 2013 og 2014

BHR’s kalender 2013:

11.-13. oktober DKK SPH DM 2013, Herlufmagle

18.-20. oktober IFR IPO VM 2013, Spanien

16. november RKD VM-udtagelse, Køge

BHR’s kalender 2014:

5. april  RKD VM-udtagelse, Holbæk

12.-13. april DKK IPO DM 2013, Hellum

9.-11. maj  RKD IPO, SPH & Rally DM 2014, Fyn

23.-25. oktober IFR IPO VM 2014, Schweiz

Tekst: Martin Hasager, BHR
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Nyt fra BHR

Fattiggårdens Lea & Kakesttos Haps, fotograf: Martin Hasager

Figurantmønstring Kreds 17 d. 24. aug., fotograf: Martin Hasager
Fra venstre: : Kenneth Johannesson, nymønstret; Ib Laursen, remønstret;
Kenni Dynesen, nymønstret



Artikel

Bag dommer-kulissen
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Beretning fra deltagelse i kurset “Bliv klar til prøve” med dommer og hundefører Henrik Hjort - 
og om hvordan det er at komme med “bag dommer-kulissen” og smugkigge til dommersedlerne

Tekst: Christina Marott

Kurset ”Bliv klar til prøve” henvendte sig til hundeførere, som har ambi-
tioner om at stille til brugsprøve – både begynder- og IPO prøver, samt 
rutinerede hundeførere, der ønskede mere viden omkring point og fra-
drag i de forskellige øvelser. Kurset henvendte sig også til instruktører 
fra de forskellige kredse.
 Det var et meget inspirerende kursus, der gav et rigtig fint 
billede af en dommers øjne på ekvipager, der stiller til prøver, samt 
hvordan pointene bliver fordelt på de forskellige øvelser. Der var også 
gode fif til, hvordan man som hundefører kan forberede sig på bedste 
vis til at vise sit program på en professionel og overbevisende måde. 
 Vi var 15 hundeførere tilmeldt, og jeg kan personligt kun an-
befale at få arrangeret endnu et kursus, da der bestemt må være mange 
andre ude i kredsene, som ville have god nytte af disse lærerige timer. 
Henrik Hjort formåede at komme teoretisk igennem prøveprogrammet 
på en forstående måde, så alle kunne følge med, nye som gamle i ”ga-
met”. Han var samtidig ikke bleg for at komme med nogle små uofficielle 
”detaljer” omkring hjælp til hunden under prøve.
 Henrik gav en kort briefing omkring sin erfaring inden for 
hundesporten, både med rottweiler og nu med malinois på konkurren-
ceplan som hundefører. Han fortalte ligeledes om sin nysgerrighed for 
at blive en bedre konkurrencehundefører og derved stå på den anden 
side af programmet som dommer. Henrik har deltaget flere gange til 
store internationale konkurrencer, såsom FCI VM og IFR VM, så han 
har stor erfaring på området.

Splittet i 2
Den første halvdel af dagen fungerede Henrik Hjort som ”dommeren”, 
der fortalte om prøveprogrammet og pointdeling. Den anden halvdel 
af dagen var han ”hundeføreren”, hvilket han til tider selv havde svært 
ved at skelne imellem, dette var dog ikke helt uforståeligt. Men Henrik 
klarede det fint og det var ikke indtrykket, at nogle af kursisterne var i 
tvivl om, hvornår han havde den ene eller anden kasket på. Ej heller, når 
det omhandlede bedømmelse eller de små tricks.
 Efter et dejligt morgenmåltid var der gennemgang af ”prøve-
programmets A, B og C”, dog med udgangspunkt i begynder B og IPO 1. 
Ved dagens udgang var ikke en eneste af kursisterne i tvivl om, at grund-
stillingen er den vigtigste øvelse i programmet: Der er 10 grundstillinger 
i begynder b, og inklusiv grundstillingerne i en IPO3 prøve med alle 
discipliner, er der ca. 40 grundstillinger at lære. En skæv grundstilling 
trækker to point, så det kan hurtig blive en dyr affære.
 Førstehåndsindtrykket sker allerede for dommeren, når 
hund og fører træder ind på banen: Linens længde, udseende og place-
ring samt lydigheden og fokus til hundeføreren.

Væsentesten
Henrik Hjort informerede også omkring pointdelingen i de forskellige 
øvelser; hvordan de blev delt op, og hvor de fleste point ligger i hver 

øvelse. Han kom også ind på, i hvilke situationer, dommeren kunne bli-
ve mistroisk og ekstra agtpågiven overfor ekvipagen, ved f.eks. niveau-
skift på kommandoerne. På sporet handler det kort om, at den hund, 
som udarbejder sit spor selvstændigt i svære situationer, bliver beløn-
net, frem for den, som får hjælp af sin fører. I gruppe C er de øvelser, 
hvor der er stokkeslag og bevogtning, de dyreste.

Et smugkig til dommersedlerne
Dommersedler blev efterfølgende delt rundt, så man fik et indblik i, 
hvordan disse var udformet. Afslutningen på et program, hvor domme-
ren vakler imellem prædikaterne, kan være af stor betydning i forhold 
til, hvordan hundeføreren opfører sig under en kommentar, læs: god 
opførsel er at foretrække. Pointene kan nemlig ændres under dette.
 Under gennemgangen var der mulighed for at stille spørgs-
mål, hvilket blev gjort flittigt. Det var super godt, da man fik svar på 
nogle af de situationer, hvor man før kunne være usikker på, hvad man 
må eller ikke må til en prøve. Der blev også diskuteret forskellen af 
tempi på de forskellige brugshunderacer, hvor det vigtige ikke er. hvor 
hurtigt øvelserne udføres, men hvor meget den enkelte hund yder sit 
bedste og viser lysten til øvelsen.
 Inden frokost var det nu Henrik som dommer, vi skulle in-
spireres af. Der var ni hundeførere, som havde hund med, som var friske 
på at komme ind på en række til væsentest, hvor Henrik stod som dom-
mer. For at få hundeførerne i stemning i en prøvelignende situation, 
kom Henrik med en bemærkning om, at nu skulle de rigtig til prøve. 
Det virkede. Så nu var det frem med islændersweateren, hue og hand-

     Fortsættes side 6



duktet lugtede svagt af citrus, men lugten af urin forsvandt øjeblikkeligt, 
og der gik ikke mere end ganske få dage og to omgange gulvvask, så var 
hvalpen færdig med at benytte køkkengulvet som toilet.
          Skulle Tinas gamle hund igen få et kuld hvalpe, er hun ikke i tvivl 
om, at hun vil benytte produktet igen - og denne gang fra begyndelsen.

Mere information om Urine Off kan fås på www.orbiloc.com. 
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sker, for det var en kold fornøjelse. Til at begynde med tog Henrik turen 
igennem rækken og påpegede de fleste hundes grundstilling. Alle havde 
her fået lov at tage bold eller godbidder med ind. Efterfølgende skulle 
de fjerne dette. Derefter blev de kaldt frem enkeltvis til dommeren, hvor 
der blev hilst pænt med hånd, og Henrik stillede sig ved siden af hunden 
for at se, hvor lydig hunden var, og hvor gennemtrænet grundstilling og 
fokus på hundeføreren var. Konklusionen efter væsentesten var, at stort 
set alle havde et lydighedsproblem(!) Samtlige hunde gjorde, hvad de 
havde lyst til inde ved dommeren, hvilket indebar, at hundeførerne blev 
nervøse og frustrerede. Dette er med til at give nerver på allerede ved 
prøvens start, derfor er grundstillingen så vigtig at træne, fortalte Hen-
rik. Efter en fantastisk frokost og god varme fra brændeovnen, måtte vi 
i tøjet igen.
 Denne gang havde de, som ville stille med hund i lydigheds-
delen, mulighed for at få kommentar fra Henrik i rollen som både dom-
mer og hundefører efterfølgende. De fleste hundeførere viste da også 
tegn på nervøsitet, hvilket både kunne spores i hundenes adfærd, eller 
ved at man glemte programmet, lavede forkert omkring vending, mm. 
Men det var nu alligevel sejt gået af dem, som stillede med hund. De 
fleste fik med garanti en del at tænke over.
 

Eftermiddagskaffen med lækre kager blev serveret, og efterfølgende kom 
Henrik med nogle forslag til træning op til prøverne: ”Træn grundstilling 
HVER dag”. Han viste os, hvordan hunden kunne komme til at sidde i 
perfekt grundstilling med hjælp fra nogle remedier. Han forklarede vigtig-
heden i at træne sammen med andre, så hunden vender sig til afledning, 
både med andre hunde og personer, herunder grupper af mennesker, hvor 
den skal holde fokus (koncentration og korrekthedstræning); ”Masser af 
miljøtræning hos den unge hund”. Der var evaluering af de hunde, som 
havde stillet op, hvor der generelt var manglende lydighed og fokus, spe-
cielt på grund af hundeførerens nervøsitet. Det er vigtigt, at hundeførerne 
har fokus på omgivelserne og dommeren, og at man orienterer sig, når 
man er på banen, ligesom at man venter på tegn fra dommeren - og rigtig 
mange andre brugbare ting i prøvesituationen. På afsluttende vis pointe-
rede Henrik, at man nogle gange skulle gøre op med sig selv, om det er 
det rigtige program, man har valgt i forhold til hundens anlæg mm., da 
der er mange niveaumuligheder. Den sidste halve time gik med spørgsmål 
omkring dagens program og fif til træningsmetoder. 
 Alt i alt en super dejlig dag, så en stor tak til Henrik Hjort for et 
give rigt kursus og ikke mindst en stor tak til Køge Rottweilerklub for god 
opvartning dagen igennem. 

Tekst: Anette Kristensen/Stine Rix

Mange hundeejere kæmper en brav kamp for at gøre hunden renlig, og-
for de fleste lykkes det. Tina Sørensen skulle dog have sin udfordringer 
med en ny hvalp, før den blev renlig, Hun deler her ud af sine erfaringer.
 Tina Sørensens nyanskaffede hundehvalp var begyndt at 
blive noget af en udfordring. Det overskyggede glæden ved den nuttede 
hvalp, som ubekymret tumlede rundt i sin egen lille verden. Køkkenet 
hos Tina havde hvalpen efterhånden indtaget som sit eget private toilet, 
og hvalpen kunne nemt tisse på gulvet op til 20 gange om dagen, selv om 
han blev luftet jævnt døgnet rundt.

Hvalpen var anderledes
Tina Sørensen har haft hund i mange år og ved ellers godt, hvordan man 
træner en hvalp til at blive renlig, men denne hvalp var anderledes. ”Vi 
havde beholdt ham som eneste hvalp, efter vores gamle hund fik et kuld. 
Som tiden gik, blev jeg ret bekymret for, om der var noget i vejen med 
hans nyrer, siden han tissede så meget.” Tina tog den lille hvalp med til 
dyrlægen, som kunne konstatere, at den var sund og rask. Tina skulle 
fortsætte med træningen af hvalpen og sin gode tålmodighed, lød rådet.  

Lugten neutraliseres
En dag var Tina Sørensen hos dyrehandleren, og de kom hurtigt ind på 
renlighedsproblematikken, hvor dyrehandleren foreslog et nyt produkt, 
”Urine Off ”, som neutraliserer lugten af urinen. Produktet skulle anven-
des som almindeligt rengøringsmiddel. Tina kunne konstatere, at pro-

Nyt middel mod urenlige hunde
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Søndag den 29. september 2013

Sted: Holbæk Rottweilerklub

Pris: 450,-
Tilmelding via RKD/shoppen

Nu kan du komme på kursus med hele VM-holdet!
Kurset vil som udgangspunkt have fokus på hvordan du kan 

forbedre din hund i B & C.
Hvis vi kan finde arealer i nærheden, vil vi også 

tilbyde undervisning i spor.

Selvom holdet er udtaget til IPO VM, vil kurset ikke 
være begrænset her til. Så uanset om du træner IPO,

 PH eller andet, er der masser af kompetence at trække på.

Deltagergebyret går ubeskåret til VM holdet.
Derfor håber vi så mange som muligt vil benytte lejligheden

til at støtte vores deltagelse til IFR VM i Spanien
og samtidig få noget tilbage!

Vi glæder os til at se jer!

Mvh.
Britt Vinderslev
Lene Søndberg

Christina M. Pedersen
Brian Nielsen

Henrik Neumann

For yderligere info:
kontakt Henrik Neumann

klikkertossen@gmail.com

ANNONCE
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UDD Nyt & kursuskalender

Nyt fra UDD

Tekst: Heidi Nielsen & Rikke Djurhuus Mogensen

Nu er sommerferien slut, og hverdagen er så småt ved at vende tilbage til 
normal. Sommervarmen er nedadgående, hvilket vores firbenede ven-
ner længes efter. Lokalforeningerne er startet med en ny sæson, og Ud-
dannelsesudvalget har arrangeret nogle spændende kurser. Nu mangler 
vi bare DIN tilmelding til vores kurser. Har vi ikke et kursus, som mat-
cher dine ønsker og behov, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sidder 
klar til at opfylde dine ønsker, men  vi kan ikke gøre det uden din hjælp. 
Skrive til os på udd@rottweiler.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
 Vi vil også meget gerne høre fra Lokalforeningerne, hvis I el-
ler jeres medlemmer har specielle ønsker, vi kan være behjælpelige med. 

Medlemsnyt
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Helle Andersen for et rigtig 

godt stykke arbejde, som hun har gjort i UDD og Rottweilerklubben Dan-
mark. Hun vil være savnet. 
 Vi vil samtidig gerne byde Dennie Kristoffersen velkommen i 
UDD. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Kursuskalender, efterår 2013
Dato Kursus  Instruktør  Kreds
22. sept. Intro til klikkeren Belinda E. Kristensen Køge RK
28. sept. Tricks  Liza Engkilde Frederiksholm RK
29. sept. VM Holdet VM Holdet Holbæk RK
9. okt. Ledmanipulation Lone F. Jørgensen Helsinge RK
17. nov. Bliv klar til prøve Henrik Hjort Holbæk RK

Rally-debutanten

Søndag d. 18. august 2013 blev den første rallyprøve afholdt i Rottwei-
lerklubben Danmark af Holbæk Rottweilerklub. UDD have arrangeret 
rallykursus dagen før, men det blev desværre aflyst grundet manglende 
tilmelding. Jeg kender intet til rally og havde glædet mig til kurset og et 
større indblik i denne træningsform samt en forklaring af reglerne og de 
mange forskellige skilte, der er på en rallybane.
 Søndag morgen drog jeg af sted med mine to hanner. Tæven 
blev hjemme, da hun ville gøre mere skade end gavn grundet hendes 
afslutning på løbetiden. Jeg havde besluttet mig for, at jeg kun ville stille 
med den ”unge” han, eftersom den gamle blev pensioneret for et par år 
siden. Men efter lidt overtalelse valgte jeg alligevel at tilmelde begge to, 
hvilket jeg ikke fortryder. Vi startede med at få en gennemgang af banen 
og en forklaring af skiltene sammen med dommer Trine Dyrgaard. Den 
første hund, jeg skulle på banen med, var den unge – Zakoda Dasher. 
Det gik egentlig meget godt, trods jeg spekulerede lidt længe ved nogle 
af skiltene. Jeg havde svært ved at ligge de korte og præcise kommando-
er på hylden, så det var først til sidst, jeg fik gang i snakketøjet og hjulpet 
ham bedre på vej. Vi afsluttede med 94 ud af 100 point og blev nr. 3 i 
begynderklassen og fik en smuk gul roset. Det er jeg meget tilfreds med.
 Jeg var lidt skeptisk over, hvordan det ville gå med den gamle 
– Cue Beat (Simba). Det var længe siden jeg havde lavet noget med ham, 
så det gjorde det hele lidt mere spændende. Men det gik rigtig fint, og 
han gjorde, som jeg bad ham om. Han var glad og tilfreds med at være 

på banen, så det var dejligt. Vi endte med at få 96 point og blev nr. 2 i begyn-
derklassen og fik en smuk blå roset. 
 Det var en rigtig god oplevelse og et super godt arrangement. 
Holbæk RK havde skaffet gode præmier til vinderne. Det var rigtig sjovt 
at prøve noget nyt og komme ud blandt andre racer. Der var desværre kun 
fire rottweilere tilmeldt på trods af, at det blev afholdt i Rottweilerklubben 
Holbæk. Jeg håber, at der med tiden vil komme flere rottweilere til rallyprø-
ver, det kan kun give andre hundeejere et godt billede af rottweileren. Dette 
arrangement har i hvert fald givet en stor positiv omtale i diverse grupper på 
bl.a. facebook, og det bliver absolut ikke sidste gang, vi skal til rallyprøve.

Tekst: Rikke Djurhuus Mogensen

En stolt vinder, fotograf: Rikke Djurhuus Mogensen
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Kursus med Jørg Bungarten og Johanna Nivala

Nyt fra UDD

Kl. var 04.30 fredag d. 7. juni, da jeg pakkede hunden i bilen og drog af 
sted mod Silkeborg til en weekend, som jeg havde glædet mig længe til. 
Jeg kunne se frem til tre hele dage i hundens tegn med masser af læring, 
skønne mennesker og dejligt vejr. 
 Jeg ankom i god tid, og efter morgenmad med nogle af de 
andre deltagere tog vi til træningspladsen. Her samledes vi til en kort 
velkomst og præsentation af både deltagere og instruktører.

Ukendt, men overraskende intens træner
Vi blev delt i to hold, så holdene skiftevis kunne træne lydighed hos Jo-
hanna og gruppe C hos Jørg. Mit hold begyndte hos Johanna, og jeg var 
meget spændt på, hvad hun havde at byde på, for jeg vidste ikke, hvem 
hun var.  Men denne ukendte træner havde i den grad noget at byde 
på! Vi fik alle at vide, at vi skal være dygtigere til at køre på hundens 
intensitet. Vi belønner konstant, så hundene bliver dovne, da de ikke 
behøver at arbejde særlig hårdt for at få belønningen, var udmeldingen 
fra Johanna. Alle deltagere fik grundig evuering på både hund og fører; 
generelt var vi lidt for slappe og ikke konsekvente nok.
 Efter frokost var det tid til, at holdene skulle skifte instruk-
tør. Jørg hilste kort på alle hundene for derefter at træne med hver enkelt 
på bedste ”Jørg-vis”. Jørg er rigtig godt til at læse hundene og afkode de  
problemstillinger, der måtte være at arbejde med. Første dag var fanta-
stisk, og vejret viste sig også fra sin bedste side.

Hunde og førere havde en fest
Næste dag var det noget køligere, men hvad gjorde det, når vi havde 
endnu en god træningsdag foran os. Johanna evaluerede grundigt på 

hver enkelt hund, og igen konstaterede hun, at vi træner for lidt med hun-
dens drive. 
 Jørg gav sig som sædvanlig fuldt ud, og hunde såvel som førere 
havde en fest. Jørg er fantastisk til at illustrere, hvordan man skal arbejde 
med de forskellige ting.
 Søndag nåede vi lidt flere træningspas hver især hos Johanna, 
hvor vi havde mulighed for at vise, om vi have forstået, hvordan man ar-
bejder med hunden for at udnytte dens drive optimalt.
 Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde været færre delta-
gere, så der havde været mere tid med hver instruktør, men så stiger prisen 
jo også der efter. Men en dejlig weekend af den slags, man aldrig ønsker vil 
slutte.

Uddannelsesudvalget takker alle deltagerne til træningsweekenden 2013 for 
en helt fantastisk weekend, og tak til Control N’ Security for t-shirts til alle 
deltagerne.

Deltagerne fra træningsweekenden, fotograf: Martin Hasager

Tekst: Anita Korte

Træningsweekend med overraskende træner-nyt 
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Billedreportage

IFR 2013
238 rottweilere fra 25 lande deltog i årets IFR kongres i Rødding. Her får du en billedreportage fra arrangementet.

Tekst: Ditte Ehlig/Stine Rix, billeder: Ditte Ehlig

RKD Crew på arbejde

Ib Laursen og hans lille nye babytæve Cora Crush, som blev nr. 2 i sin klasse

Der havde været ønske om, fra IFRs bestyrelse, at man lavede en demonstra-
tion af RKDs mentalbeskrivelse ved kongressen for at få et indblik i, hvor-
dan den danske model er skruet sammen. Carsten Henriksen gennemgik 
historien bag testen samt hvilke elementer, testen indeholder, hvad den kan 
vise, osv. Efterfølgende blev testen udført i prakis på to hunde; den 4-årige 
voksne hanhund Vom Hause Lunas Hobie v. Freja Foght samt ungtæven 
Zandonaia Thilde v. Ditte Ehlig, sidstnævnte er vist på billedet herunder.
 

Der var flere 100 mennesker/tilskuere til testene, idet også flere udstillere fra 
udlandet var interesserede i at se testen i praksis. Umiddelbart var reaktio-
nen fra udlandet, at man syntes der blev kørt ”hårdt” på hunden i intensitet 
og belastning, men at man også var imponeret over hundenes evner til at 
koble af samt afreaktion. Testteamet bestod af Carsten Henriksen, Michael 
Lambertsen, Anders Kühlmann, Claus Ernst og Jytte Holmgaard.

IFR dommerholdet
IFR dommerholdet bestod af, fra venstre: Carsten Henriksen (DK). Mick 
Svaljek (Australien), Yvónne Bekkers (Holland) og Hans Paul (Schweiz): 

Michael Lambertsen med ungtæven Zandonaia Thilde

IFR Dommerholdet
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Koncentration

Dommerne sammen med de to IFR World Winners 2013

“Bedste han” konkurrence

“Bedste tæve” konkurrence“Mellemklasse tæver” placeringskonkurrence
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Baby males:
1. Lex vom hause edelstein – VP1 – Best Baby 
2. Nerimee’s Cliff – VP2 
3. Yake Patrick – VP3 

Baby female: 
1. Vega of royal musketeer – VP1 
2. Heitah’s Cora – VP2 
3. Nerimee’s Cosmo – VP3 
4. Alicha – VP4 

Puppy males: 
1. Just Ask Charlie – VP1 
2. Quento vom wolfert turm – VP2 
3. Björklund’s Q-star – VP3 
4. Kraftverkets Crazy Caxe – VP4 

Puppy females: 
1. Just Ask Carla – VP1 – Best Puppy 
2. Lexus ’t Hupke – VP2 
3. Cherny kumir Sternchen – VP3 
4. Amy – VP4 

Junior males: 
1. Gofast Des Princeces D’aragones – Excellent + CK – IFR 
YOUTH WORLD WINNER – RKD KLBJCH 
2. Life Is Rojaus Slenio – Excellent + CK 
3. Zews of Nicolas lion – Excellent 
4. Hekr Teresky Dvur – Excellent

Junior females: 
1. Laguna Is Rojaus Slenio - Excellent + CK – best female 4 - 
IFR YOUTH WORLD WINNER – RKD KLBJCH 
2. Demi van Zopian – Excellent + CK 
3. July lions of pliva – Excellent + CK 
4. Heiza’s Marilyn Monroe – Excellent + CK

Intermediate males: 
1. Jeff vom hause neubrandt – Excellent + CK – best male 3 - 
IFR YOUTH WORLD WINNER 
2. Gondor – Excellent + CK 
3. Don flash roush – Excellent + CK 
4. Heiza’s Ideal Idefix – Excellent + CK

Intermediate females: 
1. Flora house of of Lazic – Excellent + CK – best female 2 - 
IFR YOUTH WORLD WINNER 
2. Cherniy kumir Raketa – Excellent + CK 
3. Jinn vom hause neubrandt – Excellent + CK 
4. Kraftverket’s Bazinga – Excellent + CK 

Open males: 
1. Pipin crini lotos – Excellent + CK 
2. Vom hause wenorra Basuka 2 – Excellent + CK 
3. Vom hause luna’s Lion – Excellent 
4. Quandor van het wederzicht - Excellent 

Open females: 
1. Incka ‘t hupke – Excellent + CK –Best female 3 
2. Cherniy Kumir Olivka – Excellent + CK 
3. Tosi Lewirot – Excellent 
4. Destiny vom hause Edelstein - Excellent 

Working males: 
1. Fell’arri von wharen kraft – Excellent +CK – best male 2 – res. 
CAC 
2. Jackson van hof ter cammen – Excellent + CK 
3. Fanto of Nicolas lion – Excellent + CK 
4. Yam vom hause kamp – Excellent + CK 

Working females: 
1. Dasca vom hause hegel – Excellent + CK – res. CAC 
2. Yucca vom hause Edelstein – Excellent + CK 
3. Jola van der koloniënhoeve – Excellent + CK 
4. Farina vom hause Neubrandt – Excellent + CK 

Champion males: 
1. Imperator vom hause Zschammer – Excellent + CK – best male 
1 – CAC – BOB - IFR WORLD WINNER – RKD KLBCH 
2. Blitz vom tamriel – Excellent + CK 
3. Noris vom hause Edelstein – Excellent + CK 
4. Vom hause nomis Icon – Excellent + CK 

Champion females: 
5. Boa vom hause Edelstein – Excellent + CK – best female 1 – CAC 
– IFR WORLD WINNER – RKD 
KLBCH 
6. Fama vom hause rotvis – Excellent + CK 
7. Jeppekroken’s Mystery – Excellent + CK 
8. Just ask Paula – Excellent + CK 

Veteran males: 
1. Arzadon Tayson – Excellent + CK – best male 4 – BEST VETE-
RAN - – RKD KLBVCH 
2. Heitah’s Miro – Excellent + CK 
3. Rolex vom hause anin – Excellent 
4. Zumas Kaspian - Excellent 

Veteran females: 
1. Bittebit’s Wezle-Wipz – Excellent + CK – RKD KLBVCH 
2. Nikol of Nicolas lion – Excellent 

Breeder group: 
1. Heiza’s 
2. Arzadon

IFR resultatliste reportage fortsat fra side 11
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Gak og Gøgl

Nyt fra UDD

“Grundlæggende lydighed” i stedet for “Gak og Gøgl”

Som alternativ til det traditionelle brugsarbejde, og fordi jeg synes det 
kunne være en dejlig leg og en fin måde at forstærke relationen mellem 
hund og fører på, meldte jeg mig til kurset ”Gak og Gøgl”. Målet var at 
få nogle fiduser til øvelser og få kreative indslag til indlæring af disse 
særlige øvelser.
 Desværre levede kurset ikke op til mine forventninger. Jeg 
har set mange fine opvisninger og mange dygtige mennesker og deres 
hunde i denne kunst, men det blev der ikke noget af denne dag. Nu var 
det mig, der blev udpeget som skribent til bladet, så derfor vil jeg allige-
vel finde den positive pen frem, for selv om kurset skuffede i forhold til 
forventningerne, vil det være unfair at sige, at kurset var ubrugeligt. Det 
var ikke bare ”Gak og Gøgl”.
 Dagen begyndte i Ishøj, og John Nass var dagens instruktør. 
John lagde ud med grundlæggende teori om lydighed. John fortalte, at 
da han begyndte sin IPO-træning, havde hans træner anbefalet Man-
fred Müllers bøger ”Brugshundens ABC” samt ”Sporhunden”, som han 
viste deltagerne. Dejlige bøger, som jeg for mange år siden læste med 
stor respekt for forfatterens viden. Det er dog min opfattelse, at der er 
løbet meget vand i åen, siden Manfred Müller var højaktuel. Der er ef-
terfølgende kommet mange anbefalelsesværdige bøger, og særligt om 
måden at træne hund er der sket rigtig meget siden.
 Dagen gik med enkelte praktiske øvelser på pladsen og teori 
i lokalet. Vi lærte om indlæringstrappe, motivationshanen og andre 
grundlæggende teorier. Eneste gak og gøgl det blev til, var Johns anbe-

faling af at begynde med gak og gøgl, inden den egentlige lydighedstræ-
ning. Ligeledes anbefalede han at løsne hunden op igen via gak og gøgl-
efter lydigheden. John anbefalede også opbygningen af ritualer omkring 
træningen, f.eks. at hunden først fik sit halsbånd på, når den kom på ba-
nen som en markering af, at nu var det lydighed, den skulle i gang med.  
 John og hans indlæringsmål, som drejede sig meget om opbyg-
ningen af et stærkt fundament samt hans passion for tænd/sluk, var meget 
inspirerende. John fortalte, at han trænede sin lille hvalp på værkstedet 
i en specialbygget kasse, hvor hunden lærte ”sid”, ”dæk” og ”stå”, til den 
var 110% sikker i øvelsen. Herefter begyndte han at lægge forstyrrelser på 
øvelsen, og først meget sent i træningsforløbet begyndte han at træne på 
selve træningspladsen.
 Det var dejligt at høre om Johns begejstring for struktur og de-
taljer i træningen og målet med udpræget ”tænd/sluk”. John hævdede, at 
ved anvendelse af hans metode blev en øvelse som ”lineføring/fri ved fod” 
for hundeføreren udelukkende et spørgsmål om at tælle skridt – bestemt 
en forjættende tanke.
 Selv om dagen ikke blev lige efter mit hoved, og Johns måde 
at træne hund ikke er helt, som jeg foretrækker det, var det pændende 
og dejligt at tilbringe en hel dag i hundens tegn med andre, der er ligeså 
nørdede som en selv.
 Tak til Ishøj for god forplejning og tak til Uddannelsesudvalget 
for deres ihærdige arbejde for at øge vores viden. Kursets titel bør dog 
ændres til ”Grundlæggende lydighed” i stedet for ”Gak og Gøgl”.

Tekst: Janny Møller
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Artikel

Nyt hundeunivers på nettet
En ny hundeportal har slået dørene op

I begyndelsen af dette år slog et nyt hundeunivers dørene op på net-
tet; ”Dogsuniverse.dk” - en ny dansk hundeportal. Portalen tilbyder nye 
muligheder for køb og salg af hundehvalpe og tager dermed konkurren-
cen op med de større etablerede portaler og hundefora på nettet.
 Dogsuniverse.dk har en nul-tolerance politik overfor hval-
pefabrikker og ulovlig hundehandel og støtter op om dyreværnsfor-
eningen Who-Cares’ arbejde mod ulovlig hundehandel i Danmark.
 Udover at være en markedsplads fungerer portalen også som 
et opslagsværk, idet man kan finde mere end 150 racebeskrivelser af 
hunderacer. Dermed kan folk, som overvejer at anskaffe sig f.eks. en 
rottweiler, læse sig frem til, om racen kunne passe ind i familiens livsstil 
og aktuelle livssituation.  

Det er også muligt at stille spørgsmål på portalen og få svar i websitets 
forum, brevkasse eller artikelbase, ligesom der er gallerier med billeder af 
hunde fra medlemmerne.
Der findes ikke færre end 550.000 eksemplarer af menneskets bedste ven i 
Danmark. Og hvert år bliver der solgt cirka 50.000 hundehvalpe og voksne 
hunde i Danmark. ”Dogsuniverse er først og fremmest skabt, fordi vi syn-
tes, at der var et behov for en seriøs og nem platform, hvor folk kan sælge 
– og købe – hundehvalpe og hunde i Danmark. Med Dogsuniverse.dk vil 
vi også gerne skabe en platform, hvor hundeejere kan mødes og udveksle 
erfaringer”, siger Torben Grue, som er en af personerne bag portalen.
 Portalen tilbyder endvidere mulighed for gratis at sælge brugte 
hundeting samt at oprette sin kennel eller hundeservice i linkguiden.

Fortsættes side 16

Tekst: Klaus Jensen/Stine Rix

Foto: Martin Hasager
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Racebeskrivelse af Rottweiler racen v/Dogsuniverse.dk:

at bruge sin energi på. Da Rottweileren er en kraftfuld arbejdshund, har 
den et ret stort behov for motion.

For lidt motion kan føre til en utilpasset Rottweiler
Frustrationer hos Rottweileren med udspring i for lidt motion kan give sig 
udslag i, at hunden gnaver i ting, er larmende eller endda aggressiv. Rott-
weileren er en arbejdshund og har derfor behov for en anseelig mængde 
motion, for at være en velafbalanceret og glad hund.

En god vagthund med behov for tidlig socialisering og lederskab
Det er vigtigt, at Rottweileren tidligt i sit liv socialiseres med mennesker 
og andre dyr for at undgå problemer med den voksne hund. Rottweileren 
er en fysisk stærk hund med et beskyttende instinkt, og ejeren skal derfor 
være sig sit ansvar bevidst og sørge for god opdragelse, god behandling af 
hunden og nok stimulering i hverdagen. Hvis Rottweileren ikke ser ejeren 
som leder, vil den typisk selv søge at udfylde rollen.

Hvis du overvejer at anskaffe dig en Rottweiler bør du overveje følgende:
Vil du gerne have en hund der er:
- Mellemstor, kraftigt bygget og stærk
- Kræver meget lidt pelspleje
- Er fuld af selvtillid
- Er loyal overfor sin familie
- Er en god vagthund, som indbrudstyve vil være bange for

Det, der kan være negativt, alt efter dine personlige ønsker:
- Du skal sikre dig, at du får en hvalp fra en god opdrætter
- En Rottweiler skal have meget motion for at blive en afbalanceret hund
- En Rottweiler skal socialiseres tidligt, så hunderacens beskyttende istinkt  
  ikke bliver til aggression
- Potentiel aggression imod andre dyr
- Rottweilerens stærke vilje kræver en konsekvent ejer. En Rottweiler er 
  derfor måske ikke det bedste valg for en førstegangs hundeejer.
- Kan savle
- Kan have gas i maven
- Dine naboer kan være bange for din hund

Copyright: Dogsuniverse.dk - teksten må ikke kopieres uden tilladelse

Rottweileren (Rottweil Metzgerhund) er en mellemstor og kraftfuld 
hunderace. Rottweilerens pels er næsten altid sort med skarpt aftegne-
de lysebrune eller mahogny-farvede afmærkninger på kinder, snude, 
bryst og ben. Pelsen er af medium længde og består af en vandafvisen-
de underpels og en grovere overpels. Rottweilerens pels kræver typisk 
meget lidt vedligeholdelse, men fælder dog lidt. Rottweilerens historie 
kan spores tilbage til Romerriget.

En kraftfuld fysik
Rottweilerens hoved er typisk massivt, men uden en alt for stor under-
kæbe. Rottweiler hanhundens højde er ca. 61 til 68 cm. (tæven er ca. 
56 til 62.5 cm. høj). Den gennemsnitlige Rottweiler vejer 50 kg. (42 kg. 
for tæver). Rottweileren fremstår kraftfuld og muskuløs.

Rottweileren og Romerriget
Rottweileren har en lang og antik historie som hunderace, der rækker 
helt tilbage til det Romerske Rige. Dengang marcherede legionerne 
til fods og medbragte deres kød i form af kvægflokke til hovs. Derfor 
havde legionen brug for en arbejdshund, der kunne drive og vogte 
kvægflokken. En rute, som legionen tit brugte, var gennem Württem-
berg og videre til den mindre markedslandsby Rottweil. De første for-
gængere for den moderne Rottweiler er. efter sigende. den romerske 
krigshund blandet med lokale fårehunde, som den romerske legion 
mødte på sine marcher samt hunde med molosser-udseende fra Eng-
land og Holland.

Hyrdehunden fra Rottweil
Württemberg-region blev et vigtigt område for kvæghold, og den ro-
merske kvæghund beviste sit værd både ved at drive og beskytte kvæg 
fra kvægtyve og vilde dyr. Ved slutningen af 1900-tallet var hundera-
cen dog næsten blevet glemt igen, og der var kun én enkelt Rottweiler 
at finde i Rottweil. Mobiliseringen til første verdenskrig afstedkom 
dog igen en stor efterspørgsel efter politihunde, og dette skabte en for-
nyet efterspørgsel efter Rottweilere. I midten af 1990-erne nåede Rott-
weilerens popularitet som hunderace et højdepunkt, hvor rottweileren 
f.eks. var den anden mest registrerede hund i Amerika.

Rottweilerens temperament
I hænderne på en ansvarlig ejer kan en veltrænet og socialiseret Rott-
weiler være en loyal, stabil og kærlig følgesvend. Men enhver utrænet 
hund kan blive til fare for sig selv og andre under uheldige omstæn-
digheder. Rottweilere, der er veltrænede og korrekt behandlet, opfører 
sig lige så godt som andre hunderacer og er typisk tolerante overfor 
børn, loyale og hurtige til at lære og ivrige efter at imødekomme eje-
rens ønsker.

Rottweileren har behov for god motion
Men får Rottweileren ikke nok mental stimulering og motion, finder 
Rottweileren ganske som andre hunderacer mere destruktive måder

Foto: Martin Hasager
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Foto: Martin Hasager

Artikel

Dobbelt- og Hovedudstilling 2013
En rigtig god weekend i Rottweilerens tegn på trods af lavt deltagerantal

årets eneste klubdobbeltudstilling med Hovedudstilling 2013 fandt 
sted i Næstved i weekenden d. 31/8-1/9 2013. Vært var Sydsjællands 
Rottweilerklub (tidligere Fladså), som med dette arrangement også fik 
indviet den nye træningsplads i Næstved. Dommere var hhv. Susanne 
Evers og Carsten Birk med dommeraspirant Birte Scheel.
 Lidt over 100 hunde var samlet tilmeldt til begge dages ud-
stilling, så det er muligvis det laveste antal hunde, der nogensinde har 
været afholdt Hovedudstilling for. Dette var selvfølgelig ærgerligt for 
deltagerne, som i mange klasser stod solo- det er trods alt lidt sjovere 
at vinde med konkurrence. På trods af lavt deltagerantal, som muligvis 
er på grund af ferietid og manglende udgivelse af ”Rottweileren”, var 
weekenden super god i rottweilerens tegn; mange dejlige hunde med 
fortrinligt væsen blev vist frem i alle aldre fra babyer til veterantæver.
 Lørdagens BIR og BIM blev norske championhan Dina av 
Ipso og den danske championtæve Vicky vom Bamberger-Tal, junior-
vinderne var søskendeparret Aiko og Amy. Bedste baby var, både lørdag 
og søndag, tævehvalpen Opperbys Sweet Candie, og bedste hvalp begge 
dage var hannen Enzo von der Havelhexe. Ligeledes blev veteranvinder, 
begge dage, Chantal von Hohegeiss. BIR og BIM på Hovedudstillingen 
var to andre hunde: BIR blev von Hause Nomis Icon og BIM; Haikis 
Bacille. Juniorvindere var hhv. Opperbys Bailey og Zandonaia Aston.

Tak for godt humør, hjælp og deltagelse på Sydsjælland – vi holder klart 
en udstilling igen på et andet tidspunkt, hvor mange flere er mere end 
velkomne.

/Bestyrelsen for SSRK
Tak til Tina Pabst som fotograf

Tekst: Ditte Ehlig

BIR og BIM Årets RKD Vindere 2013, foto: Tina Pabst

Det er hårdt at være lille på en hel weekend udstilling, foto: Tina Pabst

Veteranvinder begge dage: Chantal von Hohegeiss, foto: Tina Pabst

Zandonaia Amy og Heidi Enøe træner lidt potevisning, foto: Tina Pabst
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Resumé af GF mødereferat
Resumé fra Rottweilerklubben Danmarks Generalforsamling 14. april 2013

Nyt fra RKD

Referant: Carolina Just Petersen / Dirigent: Arno Mark

AR kunne berette om et spændende år med mange arrangementer, og man 
var glad over at se en stigning i brugen af hvalpetesten. Både AR og MT 
understreger vigtigheden af UHM testen – man kunne her fortælle om et 
problem med en faldende nysgerrighed hos racen, hvorfor der opfordres 
til, at angste hunde udelukkes fra avl. BHR kunne berette om en medlems-
rokering, og fra UU var der ros til klubbens tiltag med de nye udstillings-
titler, som viser sig at være en succes. Dog blev der udtrykt bekymring for 
den drejning, som udstillingerne har taget: Rottweileren er en brugshund, 
og det skal fastholdes, at der fortsat skal være krav til hunden og bestået 
brugsprøve.
 Der er tvivl om tidligere vedtaget frekvens af udgivelser af ma-
gasinet Rottweileren, HB vil undersøge, om der foreligger nogle tidligere 
vedtagelser vedr. dette. HB understreger dog, at bladet ikke udgives med 
mindre, der er noget interessant at skrive om. Fremover vil HB være bedre 
til at melde deadlines og kommende udgivelser ud på hjemmesiden, lige-
som man vil informere om, hvis bladet bliver forsinket i udgivelsen.
 Under eventuelt blev indmeldelsesprocedurerne drøftet, og 
afslutningsvis opfordrede Dirigenten til at få styr på de udestående DKK 
godkendelser af tidligere GF-godkendte vedtægtsændringer. 
 Henrik Fuchs takkede Dirigenten for ledelse af GF og ønskede 
medlemmerne god tur hjem.

Referatet er at finde på hjemmesiden i sin fulde længde.

Ved klubbens GF den 14. april 2013 var der 63 stemmeberettede med-
lemmer tilstede. HB kunne berette om en svær periode i den seneste 
tid, da der har været meget udskiftning i HBs medlemmer, og senest 
en HB på kun tre medlemmer, hvilket også har ført til mangelfuld 
kommunikation fra HB, som blev pointeret af flere medlemmer. Li-
geledes har der været problemer med overholdelse af tidsfrister inden 
for nogle områder, men HB garanterer forbedringer og modtog også 
ros for bestyrelsens arbejde på trods af omstændighederne.
 Et af klubbens fokusområder er, hvordan rottweileren som 
race fremover bevares, og at RKD ønsker at fremstå som en mønster-
klub. Til mødet omhandlende hundeloven hos Fødevareministeren 
var RKD ikke inviteret i første gang, men efter henvendelse fik klub-
ben en indbydelse. Pressetjenesten mener, at det bedste er at give mi-
nisteriet arbejdsro og vente på deres næste udspil.
 Der arbejdes på en forbedring af magasinet Rottweileren, 
ligesom arbejdet med en ny og bedre hjemmeside er i fuld gang. HB 
modtog ros for de mange sponsorpenge, der var blevet samlet ind i 
2012, og generelt ser regnskabet bedre ud, idet et underskud er vendt 
til et lille overskud. Udvalgene har halveret deres udgifter, og der har 
været en stigning i antal medlemmer. Dog skal der i den kommende 
tid være fokus på en begrænsning af omkostningerne pga. klubbens 
begrænsede egenkapital, ligesom fokus også vil være på en forøgelse 
af indtægterne bl.a. fra flere medlemsskaber og sponsorater.
 

Hovedudstilling 2013; Juniortæver konkurrence, Amy og Dennie i aktion, fotograf Tina Pabst
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Artikel

Redaktørens tanker
- om det at være kattemenneske og lave Rottweilerblad

Tekst: Stine Rix

Som ansat hos Concare IT A/S har jeg gennem tiden haft mange ka-
sketter på, de fleste af dem med ”markedsføring” som hovedformål. 
Men når chefen er passioneret Rottweiler ejer- og entusiast, og tilmed 
formand for Rottweilerklubben Danmark, så skal man være beredt på, 
at ens daglige opgaver til tider kan indvolvere ”RKD”. Og denne gang 
blev det altså rollen som bladredaktør, jeg blev den heldige ejer af for en 
stund - men så får jeg da stillet mine journalistiske sult.
 Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er udpræget 
kattemenneske og har haft kat størstedelen af mit liv. Jeg hører egentlig 
også til den stereotype, som mener, at Rottweileren er farlig for børn 
og mennesker - eller det gjorde jeg i hvert fald, indtil jeg lærte Henrik 
Fuchs og RKD at kende. Det har i den grad overrasket mig positivt, 
hvilken dejlig hund Rottweileren faktisk er, når den lever under de rette 
forhold med den rette opdragelse. Medierne har desværre påvirket sam-
fundet, og undertegnede, til at tro det værste om racen, men selvfølge-
lig - det er også kun skræmmehistorierne, vi hører om i medierne. Så 
hvilken anledning har vi til at tro andet? Vi hører ikke om de episoder, 
hvor Junior falder i søvn puttende op ad ”King” midt på stuegulvet, men 
om de episoder, hvor en misforståelse har ført til et bid - og dette gerne 
spredt ud over forsiden på tabloidaviserne.
 Jeg kan derfor sagtens sætte mig ind i, hvorfor en stor del af 
RKDs arbejde drejer sig om at informere, informere og informere, så vi 
alle kan have den rette opfattelse af Rottweileren, som den familiehund, 
den faktisk er. Jeg selv ville også være kampberedt og på barrikaderne, 
hvis min tidligere lille huskat Sylvester var blevet udstillet som en glubsk 
tiger i medierne og derfor var på nippet til at blive blacklistet, selv om 
Sylvester nok havde været helt enig med dem i sin egen opfattelse af sig 
selv som familiens glubske overhoved.
 Jeg var imponeret over arbejdet med folderen ”Din hund - 
Dit ansvar”, som blev sendt ud i efteråret 2012 (og her med postkasket-
ten på), og den efterreaktion der var hos modtagerne. I tiden efter den 
første udsendelse blev vi kontaktet i en lind strøm af folk, som gerne 
ville have tilsendt flere foldere, for man var løbet tør. Det udstråler, at 
der er et behov for informationen! Så lad os håbe, at RKD nu er nået et 
godt stykke af vejen mod en komplet legalisering af Rottweileren som 
familiehund. I har i hvert fald min støtte.

En anderledes opstart af denne udgave
Denne udgave af Rottweileren har haft en noget anderledes opstart, 
da Concare IT A/S akut overtog arbejdet med udgivelsen af bladet på 
grund af sygdom i familien hos den vanlige redaktion - med ønsket om 
god bedring her fra. 
 Hvis jeg selv skal sige det, med min redaktørkasket på, er 
resultatet blevet ganske tilfredsstillende på trods af omstændighederne. 
Først er der arbejdet med at få dannet sig et overblik over, hvad der er 
tilgængeligt af redaktionelt stof - og findes der mon billeder til, så bladet 
ikke bliver en lang roman af sorte bogstaver på hvidt papir? Dernæst er

opgaven at fordele og placere indholdet, så bladet er spændende for læ-
seren fra forside til bagside. Jeg kan til tider undre mig over, at der bliver 
brugt så meget plads på lokalforeninger og nyt fra kredsene, osv., men 
en stor del af Rottweilerklubben Danmark er netop sammenslutningen 
af lokalforeningerne, har jeg erfaret.

Én gang kattemenneske..
Jeg forbliver nok kattemenneske, men jeg kan ikke afvise, at der engang 
vil snige sig en hund ind i hjemmet, når mine to poder har plaget længe 
nok. Om det bliver en Rottweiler, er vi flere om at bestemme på hjem-
mefronten, på det punkt deler jeg trods alt bukserne. Men jeg føler i 
hvert fald, at jeg, igennem mit arbejde med RKD, har fået et tilpas kend-
skab til Rottweileren som race til ikke at være komplet afvisende over 
for den, som tidligere. Det med de mange løbeture og racens store be-
hov for motion vælger jeg dog midlertidigt at afgrænse mig fra og lade 
andre i hjemmet overtage, men den tid den sag.

Tak til bidragsyderne
En stor tak skal der lyde til de medlemmer, som har været med til at 
bidrage til denne udgave af Rottweileren, og specielt også Martin Ha-
sager, som har været så venlig at lukke mig ind i sit univers af dejlige 
Rottweiler-billeder, som den opmærksomme læser sikkert har bemær-
ket, pryder siderne rundt omkring i dette blad. Hvem ved - næste gang 
har jeg måske selv fotograf-kasketten på.



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. 55 76 56 60 
Brugsrådkontakt: Leif Olsen, Ringvej 53, 4750 Lundby 
Træningsplads: Pederstrup Gl. Grusgrav, Mogenstrup, 4700 Næstved 

kreds09@rottweiler.dk 
www.fladsaarottweilerklub.dk

Formand: Anette Rye Lund
Assensvej 174, 5250 Odense SV, tlf. 65 96 06 50 
Brugsrådkontakt: Line Dam
Lydingevej 17, 5750 Ringe, Tlf. 40250686 
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 
www.fyns-rottweiler-klub.dk 

Torsdag fra kl. 19.00 selvtræning og gruppe C 
Søndag fra kl. 10.00 Holdtræning – unghunde, 10.30 hvalpe og voksen – fra kl. 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: Karin G. Pedersen
Gunnerupmosevej 8, 8960 Randers Sø, Tlf. 87959900 / 60778990
Brugsrådkontakt: Karin G. Pedersen
Gunnerupmosevej 8, 8960 Randers Sø, Tlf. 87959900 / 60778990, karin@reptilia.dk 
Udstillingskontakt: Carolina Just Petersen
Randersvej 183, 8544 Mørke, Tlf. 87997021 / 28102733
sjellebro@hotmail.com 
Træningsplads: Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV

kreds24@rottweiler.dk
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Formand: Martin Hasager
Tingvej 10, 7800 Skive, tlf. 20 25 00 42
Kasserer: Jesper Svenningsen
Hostrupvej 120, 7860 Spøttrup
Brugsrådskontakt: Martin Hasager, martin@rottweilers.dk
Udstillingskontakt: Merete Andersen, rottweiler@opperby.dk

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

Ansvarlig for kurser 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



Pletskud fra RKD medlemmerne
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Indi, foto: Michael Andersen

Inkaros, foto: Michael Andersen

Foto: Martin Hasager, rottweilers.dk

Kakesttos Haps og Diller, foto: Martin Hasager

Lycaon Iron Lion, foto: Martin Hasager

Haps, foto: Martin Hasager



Foto: Martin Hasager


