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HB´s hjørne
Mens jeg skriver dette er sommerferien slut for mit vedkommende. Jeg håber at I alle med jeres 2 
og 4 benede familiemedlemmer nyder det og samtidig passer godt på hundene derude.

Hvad har vi gang i, i HB? Kassereren er endelig i mål med bankskiftet som vi igangsatte for over 
3 mdr. siden. Lige efter generalforsamlingen. Men Nordea har simpelthen ikke været til at få i tale, 
de har ignoreret vores henvendelser og forløbet har i den grad trukket ud. Karin og Carsten har 
utrætteligt presset på og nu er det så endelig lykkedes at gennemføre et skifte til Sydbank. Vi har 
samtidig skiftet brugernavnene i Visma e-conomic, så nu langt om længe skulle vi være fri af alle 
gamle systemer, hvad bank/økonomi angår.

Vi har helt fra start valgt at Michael (suppleanten) deltager på alle vores møder, og Michael gør pt. 
et kæmpe arbejde med opdatering af alle vores digitale løsninger. Således er han i gang med
skemaer til næsten alt fra ind/udmelding af klubben, til oprettelse af prøve arrangementer eller
udstilling. Så hvis man som kreds har mod på et arrangement, ”bare” skal udfylde det tilhørende
skema, så er alle nødvendige oplysninger registreret. Michael har ligeledes sørget for en ny licens
til klubbens mail-system. Vi er dermed også her fri af alle gamle aftaler.

Carsten arbejder meget i IFR regi og den internationale indsats for racen er virkeligt godt kørende.
Der er nu krav om en form for mental test af hundene i alle medlemslande, inden de kan
godkendes til avl. Et arbejde jeg ved Carsten har lagt mange timer i.

Christopher er som den nye kredskontakt i gang med en rundtur til alle kredse for at få en snak om
hvad i medlemmerne ønsker vi i HB skal bruge vores kræfter på og hvordan vi kan hjælpe jer.

Bente er som sekretær tovholder på vores møder, skriver vores referater og læser ofte korrektur
inden vi sender noget ud.

Andre som arbejder rigtigt mange timer for klubben og medlemmerne er OU (opdrætter udvalget)
ikke mindre en 10 weekender om året i alt slags vejr, møder de trofast op så vi andre kan få vores
hunde igennem enten UHM eller AK. Ud over selve dagen, hvortil der skal findes test personale,
eksteriør dommer og frivillige i kredsen til kantine. Skal der samles op på tilmeldingerne, udstedes
papirer til ejer og indrapporteres til DKK. Et fantastisk stort stykke arbejde som hele klubben
skylder dem stor tak for.

Ny strategi for bladet: Tanja og Lars er efter aftale blevet opsøgende journalister, hvilket betyder
at de får kørselsgodtgørelse hvis de tager ud til et af klubbens officielle arrangementer og det
afstedkommer en artikel og billeder til bladet. Dette skal selvfølgelig kun bruges hvis arrangørerne
ikke selv sørger for dette. Bladet laves fremover i pdf format, så det er printvenligt og lidt lettere
at læse en den løsning vi hidtil har brugt. Bladet skal fremover udkomme 4 gange om året, så husk
at sende din historie til bladet.
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Ny runde af instruktør uddannelse: Vi har lavet aftale med Lars Carlsen som vil stå for en ny runde
af instruktøruddannelse så kredsene kan supplere de allerede dygtige folk som i dag står for
træningen ude i klubberne. Lars har 30 års erfaring i IGP sporten, han har trænet Boxer, Schæfer
og Malinois. Han er flere gange DM og VM deltager og er i dag en fast del undertegnedes træning-
steam. Så han har også stor viden om vores race. Vi forventer at uddannelsen kan starte op sidst 
på året og vil så løbe hen over årsskiftet og ind i 2023, her har vi en aftale med 6 x verdensmester,
Tysk mester i flere forbund og og og… Knut Fuchs som kommer og giver et weekendseminar. Her
forventer vi at de ”gamle” rutinerede instruktører får lov at deltage med hund og de nye føl
deltager som observatører. Kredsene/instruktørerne betaler selv for selve seminaret og BHR
betaler Knuts transportudgifter. Tro mig det er pengene værd.

Klubmøde om racen i vente i det nye år. Jeg har allerede talt med en del af jer om det og nu bliver
det til noget. Vi vil invitere alle medlemmer til et møde om racens og klubben mål for at optimere
og ikke mindst bevare vores fantastiske race. Hvordan sikre vi os at vi holder standarten målt på
alle parametre når vi avler. Er der arvelige sygdomme vil skal have fokus på, er brugsegenskaber-
ne og mentaliteten hvor den skal være …. Vi skal have en god og saglig debat om vores race på 
kort og lang sigt.

Formand
Henrik Neumann
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Nyt fra RKD
BHR

BrugsHundeRåd NYT!!
Skrevet af Helle Andersen

Der er sket lidt ændringer i BHR siden den sidste General forsamling i Rottweilerklubben Dan-
mark. 

Helle Andersen er igen en del af BHR, og på første BHR møde blev vi konstitueret, således det nu 
er således;

Helle Andersen, BHR Formand. 

Mette Gundersen, medlem af BHR og hendes primære opgaver er prøveanmeldelser, prøve regi-
streringer mm ved DKK. 

Henrik Neumann, medlem af BHR og HB kontakt. 

Vi afholdte vores første BHR møde, via teams, den 24. maj 2022 og fik drøftet en del, bl.a. ideer til 
fremtiden. 

Fællestræning har i Coronatiden været sat lidt på pause, dette genoptages. Vi forventer årligt, 
at lave en fællestræning forår og efterår, fordelt i øst og vest. Så hvis der er kredse som gerne vil 
byde ind på afholdelse, så skriv til BHR. 
Fællestræning er en træningsdag hvor medlemmer og ikke medlemmer kan komme og træne 
sammen. Tidligere har vi afholdt det i forsvarsarbejdet, hvor nye og erfarne figuranter kom i spil, 
samt kursisterne fik prøvet denne disciplin. Ligeledes har vi afholdt det i lydighed, hvor de nyud-
dannede RKD instruktører alle fik prøvet kræfter med undervisning. 
Hvordan fællestræning vil afviklet fremadrettet har vi ikke fastlagt endnu, men håber det forsat vil 
have ligeså stor opbakning som tidligere. 

Træningsweekend er noget vi har afholdt tidligere og et arrangement vi gerne vil lave igen. Vi 
forventer at det første bliver afholdt i 2023. 

HB har planlagt at sende Christopher ud på besøg i kredsene. I den forbindelse vil BHR gerne 
have nogle punkter med til besøgene. Spørgsmål omkring kredsenes ønsker og forventninger 
til BHR og til uddannelse, prøver, kurser mm. Ligeledes vil vi gerne der bliver udpeget en BHK 
(Brugsrådskontakt) i alle kredse, som har kontakten mellem BHR og kredsen. 

Instruktøruddannelse bliver igen etableret. BHR er i gang med at planlægge dette og forventer 
der kan starte op i slutningen af 2022 eller start 2023. Det vil forløbe over et antal weekender, med 
særligt fokus på undervisnings- og formidlingsdelen af at være instruktør, samt selvfølgelig træ-
ning metoder mm. Vi håber kredsene vil bakke op omkring dette tiltag, således vi kan få uddannet 
nogle flere instruktører og dermed kan tilbyde holdtræning i kredsene.
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Nyt fra RKD
VM udtagelser og DM, vil blive ændret efter IFR VM 2022, da vi desværre oplever at det er svært 
at få tilmeldinger nok til at kunne afholde arrangementerne. VM udtagelsen i foråret blev aflyst, da 
der ikke kom tilmeldinger nok. FCI reglen er at der skal minimum være tilmeldt 4 ekvipager. 
Derfor vil vi i stedet for omdøbe VM udtagelserne til CUP. Fx Fyns Cup, Jysk Cup og Sjællands 
Cup. Der vil kunne stilles i begynderprøver, delprøver, IGP1-3. IGP3 ekvipagerne vil forsat optjene 
VM point til konkurrencen. Der vil blive udarbejdet et nyt koncept for dette. 
Vi håber dette kan bidrage til, at flere har lyst til at stille til prøverne samt at det kan smitte af på 
DM, så der også der kommer flere tilmeldte. 

IFR IGP & IFH VM afholdes i år i Frankrig i uge 42. 

IGP3 
Det vil i år bestå af følgende;
Henrik Neumann & Vindelsbo’s Sipo
Kim Andersen & Mindful Astie
Janny Møller & Stensby Cato
Carl-Erik Hansen & Pepitaly’s Ozzy Osbourne
Lenett Jensen & Team Arenta Akali (Søgt Wildcard og skal opfylde BHR/HB bestemte kriterier for 
at komme på holdet. Om det er opfyldt ved BHR senest den 4. september 2022)
Brian Sejberg & Team Lasina Amigo (Søgt Wildcard som er godkendt af BHR/HB)

IFH 1 & 2
Der afholdes IFR udtagelse den 3. september på Fyn og derefter ved vi hvilke ekvipager vi kan 
sende afsted. 

BHR har været i fuld gang med at søge sponsorater til VM holdet, som bl.a. skal dække udgifter 
til landsholdstøj, så de er flot repræsenteret på banen. Stor tak til de kredse og firmaer, som har 
støttet holdet økonomisk. 
Derudover afholder VM holdet et kursus den 13. august i Ishøj hvor der i skrivende stund er 30 
hunde tilmeldt og en håndfuld observatører. 

Følg med i forberedelserne og selve VM på den Facebook side BHR har lavet til IFR VM. IFR IGP 
& IFH World Championship – Team Denmark. Der vil på siden også være online auktioner mm. 

Det var lidt omkring BHR og de tiltag vi har planlagt fremadrettet. Vi tilstræber at afholde møder 
ca. 1 gang i kvartalet. Hvis i har spørgsmål, ønsker eller ideer så står vores mailboks altid åben. 
Så send os gerne en mail. 
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Resultater
Rottweilerklubben Danmark IGP DM 2022
Skrevet af: Helle Andersen, BHR formand

Den 29. april til 1. maj 2022 afholdte Rottweilerklubben Danmark dette års Danmarksmesterskab. 

Værten i år var Rottweilerklubben Midtjylland. 

I alt stillede der 14 ekvipager fordelt på BpB, BpAB, IGP1 og IGP3. Dejligt der i år var både helt 
nye hundefører samt de lidt mere rutinerede. 

Lørdag startede dagen med indmarch og væsenstest. Derefter gik turen til sporet. Desværre 
havde vi ikke fået regn i flere uger op til DM, så der var tørt på arealerne. Heldigvis lykkes det de 
fleste at komme fint igennem spordelen. 
Lørdag eftermiddag var der lydighed for BpB og BpAB ekvipagerne, hvor Danmarksmesteren i 
disse to discipliner blev kåret. 

Søndag var det IGP ekvipagernes tur til at komme på banen, først i lydighed og dernæst i for-
svarsarbejdet. 
Sidst på dagen kunne vi kåre Danmarksmesteren i henholdsvis IGP1 og IGP3, samt IFR IGP3 
VM-holdet kunne sættes. 

En stor tak til Kreds 17 – Midtjylland for et flot arrangement, hvor det hele klappede. En stor tak 
til alle hjælperne, både fra kredsen men også ude fra som kom og hjalp med de praktiske ting. 
En stor tak til dommer Michael Brandenhoff som dømte konkurrencen på en fair og venlig måde 
i tæt samarbejde med prøveleder Mette Gundersen. I er en stor del af årsagen til, at der var så 
god stemning hele weekenden igennem. Ligeledes tak til de to figuranter, Martin Hasager og Niels 
Bach Jensen – som søndag tog kampen op med IGP-hundene. 
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Resultater
Placeringerne: 
BpB

1. Granit vom Amtsbach & Helle Andersen   94 point

2. Vindelsbo’s Zenia & Alan Lang    92 point

3. Fairmoors’s Fanta & Julie Vemgaard   83 point

4. Chateau Von Astrup’s Karlo & Sanni Hersleb Harbøl 76 point
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Resultater
Placeringerne:
BpAB

1. Mindful Benny & Dorthe Gantzel   92/95 =187 point
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Resultater
Placeringerne:
IGP1

1. Fairmoor’s Envy & Vibeke Lund Jakobsen  90/84/87=261 point

2. Cosma vom Amtsbach & Bo Dahl Nielsen  84/75/73= 232 point

 Danish Rott’s Dinah & Bente Kjær Koch   71/74/0 IB UTS
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Resultater
Placeringerne:
IGP3

1. Vindelsbo’s Sipo & Henrik Neumann   96/90/81=267 point

2. Mindful Astie & Kim Andersen    78/93/90= 261 point

3. Fattiggården’s Quno & Lene Søndberg   92/88/81= 261 point

4. Stensby Cato & Janny Møller    79/90/89 = 258 point

5. Pepitaly’s Ozzy Osbourne & Carl-Erik Hansen  81/75/88 = 244 point

 Team Arenta Akali & Lenett Jensen   DISK
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Nyt fra lokalforeninger

Rottweilertræf i Fyns Rottweiler Klub
Søndag d. 3. april 2022 skød Fyns Rottweiler Klub sæsonen i gang med et træf for alle Rottweile-
re. (Alle racer var naturligvis velkomne)
Det skulle vise sig mange, havde lyst til at deltage, klubhuset var i hvert fald fyldt til frokost, så 
omkring 35-40 personer og næsten lige så mange hunde.
Der var stykket et program sammen så alle uanset hundens alder og niveau kunne deltage:
Efter en kort velkomst kl. 10.00 startede hvalpeholdet med Maja og Ellen op. Det samme gjorde 
unghundeholdet med Kasper. Alle hvalpe og unghunde havde mulighed for at deltage på holdene. 
Havde man lyst til andet end holdtræning var der mulighed for at prøve kræfter med Rally-O og 
Freestyle i rallygården med Maria og Sanne. Da holdene sluttede, var der fælles træning/socia-
liseringstræning som Calle styrede. Vi blev præsenteret for Midskovgaards Camita og Frank fra 
PH, som på fineste måde viste et gerningssted. 
Efter frokost kunne man deltage i ringtræning med Ellen eller mere Rally-o med Maria og Sanne. 
Der var opvisning i IGP lydighed med Ozzy og Calle og Jaco og Kasper. 
Dagen hundearbejde sluttede med at Ozzy og Calle viste IGP3 forsvarstræning.
Efter kaffe og kage var det farvel og tak for en fantastisk dag fyldt med en masse forskelligartet 
hundetræning og hundesnak til overmål. 

På vegne at Fyns Rottweiler Klub
Sanne Hansen
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Nyt fra lokalforeninger
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Nyt fra lokalforeninger
FYNSVINDER 2022
Lørdag d. 21.05.2022 holdt Fyns Rottweiler klub, kreds 11 årets første udstilling, Fynsvinder 2022. 

Sponsorer: Fru Larsens dyrehandel og WinnerPlus.dk  

Dagen startede kl. 10 i solskin, som i øvrigt holdt ved hele dagen fraset ganske få dråber en enkelt 
gang. Dommer Uli Nomis stod overfor en overkommelig opgave med kun 31 tilmeldte hunde, 
hvoraf 29 var mødt op. Humøret var højt og stemningen god. Der blev vist fine hunde lige fra baby 
til champion. 
Alt i alt en lille hyggelig udstilling med god tid til beskrivelser og forklaring fra dommeren. 
I løbet af dagen serverede køkkenet grillpølser med tilbehør, kaffe og kage. Ligesom der var et 
hyggelig lille amerikansk lotteri. 

Dagen resultater kan ses på:

    https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/220378/search?raid=1470 

Tak til alle deltagere, ringpersonale og alle øvrige hjælpere. 

Sanne Hansen
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Nyt fra lokalforeninger

ABC Seminar – Sammen står vi stærkt!
Skrevet af Helle Andersen

Efter to år med Corona, blev det endeligt muligt at afholde ABC-Seminar i den oprindelig form 
igen. De sidste to år har det været afholdt i efteråret, da der ikke var de samme restriktioner der, i 
forhold til forsamlingsforbud, indrejse regler mm. 

ABC Seminar er et kursus, som Rottweilerklubben Midtjylland har afholdt siden 2019. 
A står for spor, B står for lydighed og C står forsvarsarbejde, bogstaver som referere til grupperne i 
IGP programmet. 

Kort fortalt så afholdes det over 4 dage, dog kun 3 i 2020 og 2021 grundet det blev flyttet til efter-
året. Der inviteres dygtige instruktører fra ind- og udland, som hver står for deres disciplin, altså 
spor, lydighed eller forsvarsarbejdet. 

Der er plads til 24 kursister med hund, samt et antal observatører. De 24 kursister bliver fordelt på 
3 hold, som følges ad seminariet igennem. For ikke at bruge for meget tid på transporten, har vi de 
sidste 2 år valgt, at sporholdet er hele dagen på sporet. Så de pakker frokost, kaffe/the, kiks mm 
om morgenen og kører på spor. De er først retur i klubben om eftermiddagen. De grupper som 
ikke er på sporet, de laver enten lydighed eller forsvar og skifter efter frokost. Observatørerne må 
gå med på de hold som de ønsker. 

Vi starter dagen med fælles morgenmad i det dertil opsatte telt ved terrassen. Derefter fordeler 
grupperne sig ud, lydighedsholdet er på banen, forsvarsholdet er på fodboldbanerne og i skoven 
og sporholdet pakker madpakker og er hele dagen på sporet. 
Ved middagstid er der fælles frokost for lydighedsholdet og forsvarsholdet, som igen foregår i vo-
res telt. 

Sidst på dagen laves der eftermiddagskaffe og kage. 
Konceptet er således at alle hjælper til, da kredsens egne medlemmer også deltager på seminari-
et. Der er lavet en plan for hvilket hold der har hvilke opgaver om dagen. Et koncept der fungerer 
super godt, og da det nu har kørt i en del år, så er alle fuldstændigt inde i systemet og kan hjælpe 
de nye kursister. 

Lørdag aften har vi grillaften, hvor alle kursister, observatører og instruktører deltager og har nogle 
hyggelige timer sammen, med god mad og et glas vin eller to. 

De andre aftener laver vi fælles bestillinger af take-away for de som har lyst til at deltage. 
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Nyt fra lokalforeninger
ABC Seminar har været så populær de sidste par år, at pladserne har været udsolgt efter få timer. 
Vi har gjort det sådan, at de kursister som har deltaget året tidligere har fået tilbudt en plads før 
alle andre og så har vi derefter fyldt op med nye kursister, og de der ikke var plads til er kommet 
på venteliste. Hvis man gerne vil med, kan det i den grad godt svare sig at komme på venteliste i 
år kom der en del med fra listen. 

Når man tilmelder ABC seminar, så er (næsten) alt inkluderet i prisen, netop da vi ikke har noget 
”personale” tilstede, men kører efter alle hjælper alle princippet. Så når man tilmelder, så får man 
udover fantastisk træning af nogle rigtig dygtige instruktører og fuld forplejning, morgenmad, fro-
kost, eftermiddagskage, Grillaften lørdag samt alle drikkevarer med i prisen. Samt en ABC Semi-
nar t-shirt, med året logo. Dette gælder både for kursister med hund og observatører. 
Ligeledes har vi gjort det muligt at lave ratebetaling, således at man ikke nødvendigvis skal betale 
hele tilmeldingsgebyret på en gang. 
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Nyt fra lokalforeninger
Et tilbageblik for de tidligere ABC Seminar 

2019
Spor: Adrian Hornsby, England
Lydighed: Lenett Jensen, Danmark
Forsvar: Jörg Bungarten, Tyskland

2020
Spor: Adrian Hornsby, England
Lydighed: Simone Holdensgaard, Danmark
Forsvar: Jörg Bungarten, Tyskland

2021
Spor: Adrian Hornsby, England
Lydighed: Janika Elo, Finland
Forsvar: Jörg Bungarten, Tyskland

2022
Spor: Sascha Sieben, Tyskland
Lydighed: Karina Annesen, Danmark
Forsvar: Jörg Bungarten, Tyskland
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Nyt fra lokalforeninger
Holdet for 2023 er allerede sat og bliver som følgende: 

Spor: Adrian Hornsby, England
Lydighed: Sascha Sieben, Tyskland
Forsvar: Jörg Bungarten*, Tyskland

* Jörg har altid en 2-3 ekstra figuranter med når han kommer, som også hjælper med at figurerer 
for hundene. 

Tilmelding til ABC Seminar åbner i efteråret 2022, så hvis du kunne have lyst til at deltage, vil jeg 
anbefale dig, at du ”følger” arrangementet på Facebook i gruppen som hedder A-B-C Seminar. 
ABC Seminar 2023 bliver igen afholdt i påsken - den 6.-9. april 2023 i Silkeborg, nærmere be-
stemt Rottweilerklubben Midtjylland. 

Jeg vil gerne takke alle de kursister som indtil nu har bakket op omkring arrangementet og været 
med til at vi har haft de fedeste træningsdage hvor der både har været plads til fuld koncentrati-
on om træningen af hunde og ikke mindst fører, men også bidraget til den gode stemning og det 
sociale. Jeg ved at der via Seminariet er knyttet stærke bekendtskaber og venskaber på tværs af 
landsdele, racer og klubber. Det er præcis hvad formålet med seminariet var i sin oprindelig form, 
nemlig at vi hundefolk kunne skabe et arrangement sammen, hvor vi udover træningen også kun-
ne skabe et miljø hvor vi kunne motivere og støtte hinanden og glædes over hinandens og hunde-
nes udvikling og præstationer. Jeg tror på, at sammen er vi stærkere, mere motiverede og glæden 
mange gange større når man lykkes med sine mål, når man har nogle at dele glæden med. Og 
dette sammenhold kan man tage med ud på ”prøve- eller konkurrencebanen”, så man ikke føler 
sig alene, men ved at der er en masse mennesker som hepper og bakker op. 

Glæder mig til vi ses til endnu en omgang i 2023. 
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Nyt fra lokalforeninger
SOMMERAFSLUTNING

Søndag d. 3 juli afholdte rottweilerklubben Midtjylland – Kreds 17 sommerafslutning. Her havde 
både hvalpehold, familiehundehold og IGP-holdet mulighed for at vise deres færdigheder som de 
har tillært sig i løbet af foråret. Klubbens bestyrelse havde nemlig opsat en rallybane. På banen 
var der en masse forskellige udfordringer som lokkede både hunde næser og øjne. Alle equipager 
kom dog flot og helskindet igennem.  
Klubbens formand Helle Andersen, som også er indehaver af butikken Fairmoors havde doneret 
en stor og flot goodiebag til publikumsfavoritten. Alle deltagere til arrangementet havde herefter 
mulighed for at stemme på hvem de syntes klarede sig bedst igennem banen. Vinderen blev Me-
lanie og Karma, som hver tirsdag har deltaget i klubbens familie hold. 
Efter konkurrencen blev der tændt op i grillen, og resten af dagen stod på sammenværd og hygge. 
Kredsen holder nu sommerpause, hvor der dog stadig vil være selvtræning hver tirsdag og søn-
dag. 

På vegne af kreds 17 ønsker vi alle en god sommer. Pas godt på hinanden, til vi ses igen til efter-
året!  
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Nyt fra lokalforeninger

10 ÅRS JUBILAR
I dette forår har vi en jubilar i bestyrelsen i Køge rottweilerklub.

Christopher Bruce har siddet i Køges bestyrelse siden 2012 og har siden 2015 været formand og 
det er vi bare så glade for. Christopher ser altid det bedste i såvel hund som fører og er altid klar 
med opbakning for, hvad end det måtte være. Christopher passer godt på klubbens instruktører 
og er lydhør overfor de ønsker de har. Er Christopher den første i klubben, ja så er kaffen varm 
når vi kommer og alle nye medlemmer bliver altid taget imod på bedste vis.

Udover at varetage de naturlige poster der er for en formand, så har et hold hundeførere den for-
nøjelse af, at have Christopher som instruktør en opgave han udfører til UG!

Køges medlemmer siger mange tak for de første 10 år og ser frem til mange gode år endnu.

På vegne af Køge kredsens medlemmer
Charlotte Lang
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Medlem til Medlem
DKKs begynder B DM.
Mit navn er Alan Lang og jeg har min dejlige rottweiler tæve Vindelsbo’ Zenia.

Vi træner IGP i Køge rottweilerklub og i Stevns rottweilerklub.
Sammen har vi været på en masse gode kurser og taget færdselsprøve og begynder b prøve. 
Zenia er min første ‘prøvehund’ og det er en rigtig spændende rejse vi er på.

Vi har i år stillet til dkk s begynder b DM og det var en kæmpe oplevelse, at stille til prøve i andre 
end de vante og rolige omgivelser. Her var der mere publikum, musik under prøven og masser af 
stemning. Banen var også anderledes idet apportøvelsen skulle udføres i modsat ende. Sjovt var 
det med flere forskellige racer der var repræsenteret og sidst men ikke mindst var det en fornøjel-
se, at være til arrangement i kredsen ( belgiske hyrdehunde i Hjøllund) , som i den grad gjorde det 
godt for os alle. Alle de nye ting lagde Zenia selfølgelig mærke til, men løste det hele så fint.

Vi sluttede med en tredjeplads og pokalen for bedste apport og jeg er mega stolt af min hund.
Jeg kan på den varmeste anbefale den konkurrence. Jeg ville ikke være den foruden.

Alan Lang.
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RKD Begynder B DM
Da vores formand i klubben spurgte mig i efteråret 2021, ”Skal du ikke stille til en begynder B 
prøve til DM i april?” tænkte jeg at hun måtte være skør. Jeg havde aldrig set en prøve, stillet til en 
prøve, eller havde den store kendskab til hvad en prøve bestod af. Min første tanke var – det kan 
jeg ikke. 

Vi begyndte til træning i kreds 17 omkring august 2020. Her fik jeg hurtigt interessen for IGP-spor-
ten, men alt var helt nyt for både Karlo og jeg. Han var vores første rottweiler og min første hund 
som voksen. Med hjælp fra alle fik vi ret hurtigt skabt et samarbejde og et lydighedsprogram var 
pludselig ikke så langt væk igen.

Med et ekstra lille skub og en del ekstra træningstimer sad jeg pludselig en aften og tilmeldte mig 
prøven. Karlo var ikke færdig med at lære apport og jeg følte mig ikke klar, men troen på mig, fra 
min klub gjorde at jeg tilmeldte mig. 

Jeg trænede meget, hele tiden, op til prøven. Så meget, at jeg tror Karlo havde lyst til at løbe til 
månen med den apport for endelig at slippe. Men jeg ville gøre mit bedste, så derfor trænede vi og 
så trænede vi lidt mere. 

Dagene op til prøven følte jeg mig klar – indtil jeg stod der på selve dagen. Jeg har altid haft ten-
dens til at blive lidt nervøs, hvem gør ikke det? Men på dagen d. 30. april, havde jeg sommerfugle 
i maven som aldrig før. Der var mange følelser på spil og de var alle i min krop på samme tid. Jeg 
var meget nervøs, så meget at jeg var i tvivl om jeg kunne gøre det. 

Da jeg gik de første 50 meter op af midterlinjen, var jeg sikker på at mine ben ville falde sammen 
under mig. Jeg tror egentlig også jeg glemte at tælle, jeg var så fokuseret på at kigge lige ud. 
Overraskende nok, så fulgte Karlo mig igennem hele programmet, selvom jeg har været fuldstæn-
dig uden kontakt. Det blev da også til en ”næsten” komplet apport. 

Det blev til en flot 4. Plads med 76 point. Jeg kunne ikke være mere stolt over at vi gennemførte 
og gjorde det sammen! Havde jeg set de andre IGP 1,2 og 3 først, havde jeg nok været mere af-
slappet. For ingen er perfekte, og alle kan lave fejl, selv toppen af eliten. Men jeg havde aldrig set 
en prøve, så oppe i mit hoved havde jeg forestillet mig, at prøven skulle klares til perfektion, men 
sådan var det slet ikke. 

I dag betyder prøven en del mere for mig, for vi sagde farvel til Karlo d. 9 juni. Jeg er glad for at 
jeg nåede at få oplevelsen med og vi gjorde det sammen. Han var min første hund, og det var min 
første prøve. I dag er jeg glad for at jeg blev fik et kærligt skub fra folk omkring mig. 
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Det blev til en flot 4. Plads med 76 point. Jeg kunne ikke være mere stolt over at vi gennemførte 
og gjorde det sammen! Havde jeg set de andre IGP 1,2 og 3 først, havde jeg nok været mere af-
slappet. For ingen er perfekte, og alle kan lave fejl, selv toppen af eliten. Men jeg havde aldrig set 
en prøve, så oppe i mit hoved havde jeg forestillet mig, at prøven skulle klares til perfektion, men 
sådan var det slet ikke. 

I dag betyder prøven en del mere for mig, for vi sagde farvel til Karlo d. 9 juni. Jeg er glad for at 
jeg nåede at få oplevelsen med og vi gjorde det sammen. Han var min første hund, og det var min 
første prøve. I dag er jeg glad for at jeg blev fik et kærligt skub fra folk omkring mig. 

Jeg er taknemmelig for alt den hjælp vi har fået. Alle de timers træning der er blevet lagt i os. Til-
liden til, at det kunne vi sagtens klarer! For det sammenhold, den opbakning og den tro på hinan-
den kan ikke sammenlignes med noget andet.

Jeg har fået blod på tanden og mit hjerte er tabt til IGP. Så jeg vender stærkt tilbage med lidt mere 
selvtillid, når vores anden hund er gammel nok, og klar til en prøve. 

Skrevet af Sanni Hersleb Harbøl

Medlem til Medlem
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Medlem til Medlem
Jeg skulle egentlig ikke have hund
Skrevet af Charlotte Lang

Mit navn er Charlotte Lang og jeg har min skønne rottweiler tæve Vindelsbo ‘s Ånena ( Nena) på 
14 uger.

Jeg har i 4 1/2 år været på mange kurser som observatør og uge efter uge været med som ledsa-
ger til min mands træninger. Det har bare været superfedt, men pludselig synes jeg ikke jeg fik så 
meget ud af, at være tilskuer i forhold til al den tid jeg brugte. Derfor besluttede jeg sammen med 
min mand Alan, at jeg måtte have en makker på 4 ben og træne med.
Da min mand har en tæve var det naturligt, at jeg skulle have en han, da vi har hørt om mange 
problemer med 2 tæver sammen. Vi tænkte faktisk slet ikke på, at tage en snak med nogen, men 
antog bare , at sådan måtte det være. Og blev hunden for stor og stærk og min fysik ikke rakte, 
måtte Alan overtage.

Men heldigvis var Henrik som har faren til min hvalp Vindelsbo’s Sipo, frisk i mælet og spurgte 
mig, hvorfor jeg absolut skulle have en hanhund som jeg med stor sandsynlig ikke kunne blive 
ved, at håndtere.

Det er nok det bedste spørgsmål jeg har fået længe og vi fik en god snak, Henrik, Britt og jeg om 
hvordan man kan tage sine forbehold med flere tæver. Jeg har mens jeg ventede på mit lille vidun-
der, talt meget med kennelmutter Ulla Mogensen og forberedt mig udfra alle de gode råd har fået.

Jeg knus elsker min lille Nena og i august skal vi til udstilling i Ishøj rottweilerklub og på kursus 
med VM holdet. Vi skal træne IGP i Køge og Stevns rottweilerklub og sikkert på en masse kurser.

Undervejs vil jeg ikke holde mig tilbage hvis jeg har brug for hjælp.
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Medlem til Medlem
At være instruktør i en racespecifik klub – men ikke selv eje 
racen.
Mit navn er My, jeg 34 år og Instruktør i Køge Rottweilerklub, hvor jeg har Familieholdet som tager 
udgangspunkt i ”Lydighed – på DIT Niveau”. 

Jeg selv er den lykkelige ejer af Arya som er af racen Beauceron på 5 år og vi træner pt. mod en 
IGP1 – dog har jeg kun haft hende i 3 år. Vi har både trænet redningshundearbejde, Rally lydig-
hed og DCH C programmet (vi var med til DM sidste år) samt B programmet. Bortset fra der ikke 
var ærme i rundering, minder det en del om IGP og skiftet lå derfor helt naturligt for os. 

At være instruktør i rottweilerklubben men selv eje en anden race, giver mig et andet syn på hvor-
dan indlæring kan foregå, jeg tager altid udgangspunkt i hunden jeg står med og kigger ikke som 
det første på racen. 

 – det dog en selvfølge for mig, at jeg stadig har racens egenskaber med i rygsækken, og dér er 
en race

hund fremfor blandingshunde, en del ”nemmere” at finde de gode metoder til.

Tidligere har jeg stiftet bekendtskab med både Border Collie, Springer Spaniel, Islandsk fårehund, 
Pudler mm; som egne træningsmakkere (ejet af andre) – i sportsgrene som Agility, Rally lydighed, 
almen lydighed og Nosework – både på konkurrence plan og almen hyggeplan.

 - min første egen hund, var en blanding af Rottweiler / Flatcoated Retriver og for en del år  
   siden var jeg selv deltager på holdene hos Rottweilerklubben i Køge, med en Rottweiler –  
   så noget raceerfaring har jeg også med i bagagen.  

Det ovenstående har givet mig et bredt spænd i, hvordan jeg kan håndtere både dagligdagssituati-
oner og indlæring – specielt for de rottweilere som ikke er racetypiske og hvor de ”normale” meto-
der ikke fungerer for dem, eller hvor udfordringer hjemme fylder så meget at det skal løses, før der 
er overskud/rum til at kunne træne ”normalt”. 

Hvordan jeg trænede op til en BH / VT også kaldet færdselsprøve – samt hvordan det var at 
gå op.

Først skal det siges, at det bestemt ikke er nogen hemmelighed – jeg er perfektionist når det kom-
mer til mig selv, mit arbejde og ikke mindst min hundetræning, det har både gode og mindre gode 
sider.

Så først og fremmest husk at have det sjovt når I træner – også, og måske endda specielt 
når det tæt på en prøve, konkurrence mm. Det må IKKE blive statisk og kedeligt for hverken 
hund eller fører – husk det også er okay med en dag hvor der intet sker, selvom prøven er 
”lige om hjørnet”.
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Når det er på plads og man husker at holde sig selv op på det, så det næsten umuligt ”i hvert fald 
for mig”, ikke at ELSKE og nærmest være en lille smule besat af og træne hund- okay jeg MEGET 
besat, men det er det jeg lever og ånder for, det derfor jeg går på job osv. Min hund og hendes 
træning er mit nr. 1- fordi når tingene lykkes og vi har det sjovt imens, så når min glæde usigelige 
højder.

Men tilbage til hvordan JEG træner mod en hvilken som helst prøve mm.

Jeg starter med – perfektionist som jeg nu engang er, at læse programmet igennem og så bryde 
det ned i bidder/øvelser. 

Lav et skema til dig selv, på mobilen eller i en bog over, ”hvad skal vi træne på”. Jeg sætter det 
også i system så jeg ved jeg får trænet på det hele.

Jeg kiggede førhen på, hvilke point hvad gav, det har jeg fuldstændig droppet, for det kan skabe 
den ide, at nogle øvelser ikke er så vigtige at bruge tid på, men ALLE øvelser er vigtige at bruge 
tid på, hvilke man så skal nørde i detaljerne, er en helt anden snak.

Et skema med overblik over øvelser = det første jeg gør.

Jeg skriver hverken point, hvor godt det går osv. ind i skemaet, jeg bruger det udelukkende til at 
sikre, jeg kommer rundt om øvelserne samt evt. skriver noter om, hvad vi har udfordringer med nu 
her og derfor skal være obs på, indenfor momenterne.

Det kunne f.eks. være i dæk med indkald – ”min hund sidder skævt når hun kommer ind, fordi hun 
er i tvivl om hun skal på plads eller sidde foran”. – jeg opdaterer så løbende med hvordan vi tilgår 
udfordringen, samt fjerner den, når den ikke længere er der og tilføjer hvis andet kommer til.

At identificere udfordringerne og finde løsninger på dem = det andet jeg gør.

Jeg prøver sjældent hele øvelsen af, men prøver at arbejde i små bider, få alle momenterne godt 
ind under huden på os begge og så en sjælden gang imellem hele øvelsen for at se, hvor er vi 
henne i forhold til en prøve / konkurrence mm.

Lave hele øvelsen fra start til slut = det tredje jeg en sjælden gang gør.

Jeg vil også anbefale, at du prøver og tage ud og kigge på hvordan en færdselsprøve foregår, der 
kan være små variationer, men det vil helt sikkert afhjælpe noget nervøsitet omkring, hvordan det 
hele løber af stablen, samt svare på en masse spørgsmål man måtte have omkring delmomenter-
ne.
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Hvad kræver det så at stille i en færdselsprøve? 

Udover de grundlæggende krav med alder osv. vil jeg sige at følgende er grundkriterier, for dig og 
din hund, når I første gang prøver at stille.
 1. Din hund bliver hos dig når du slipper den for at lave øvelserne, fri ved fod, sit, dæk  
  øvelser.
 2. Din hund bliver liggende når I træner langtidsdæk
 3. Din hund forholder sig nogenlunde roligt når den skal scannes
 4. Din hund laver ikke udfald mod cykler, biler og løbere (hunden kan holdes i kort snor  
            i disse øvelser til prøven, men sørg for det ikke er noget de normalt ville gøre i no  
  genlunde løs line).
 5. Din hund forholder sig nogenlunde hos dig når i går igennem gruppen – som jo føres  
  i line i en færdselsprøve – den skal derfor ikke kunne det uden.

Kriterier der IKKE er nødvendige at stresse over:

 1. Min hund går ikke en perfekt fri ved fod ( heller ikke i line ) – Dette gør ikke du ikke  
  kan bestå ( som sagt er min hund 5 år og hun går på INGEN måde en perfekt fri ved  
  fod, men hun bliver i nærheden af mig og løber ikke væk).
 2. Min hund kan finde på at stå i stedet for at sidde.
 3. Min hund kryber lidt / ligger uroligt i langtidsdæk – men bliver fortsat liggende.
 4. Min hund kommer skævt ind eller gå direkte på plads i dæk med indkald.

Da jeg for nyligt var oppe til færdselsprøven, gik jeg op med den mentalitet – at vi er hvor vi er – 
de ovenstående første 5 kriterier er jeg 90-95% sikker på, så nu ser vi hvordan det går og så må 
vi tage den derfra.

Færdselsprøven er som udgangspunkt en prøve, der viser dig og andre, hvordan din hunds men-
tale tilstand er under pres fra både en nervøs fører og fremmede og er adgangsgivende til de 
næste prgrammer. Der ingen der siger du skal direkte mod en IGP1 bagefter, der findes en masse 
deløvelser mm. på vejen, enten til det eller til sporprøver eller noget helt 3. så det bare med og 
komme i gang :-)

 - Dagen inden jeg skal til prøve med min hund, får hun helt fri, så 2 dage før kan vi  
  nørde på en sidste ting, men sørg for I har det sjovt sammen! Med en masse beløn 
  ninger som har høj værdi. Så får hun en afslapningsdag kun med gåture, hvor men 
  talt overskud bliver ladet op til dagen for os begge :-)
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Dagen for konkurrencen:

Jeg starter dagen som jeg ville gøre en hvilken som helst anden træningsgang, jeg pakker godbid-
der/mad/ legetøj, lufter osv. altsammen som hvis vi skulle til en træning.

Det individuelt hvad ens hund har brug for, men det altid godt at komme i ordentlig tid, du kan lige 
få nerverne i ro, hunden kan komme ud og se hvor den er, blive luftet af og sat i bilen igen, så er I 
begge så godt klædt på som muligt.

Vi startede med en fælles mentaltest, en ad gangen kom vi hen og præsenterede os for domme-
ren, det nye for os begge her var, at dommeren snakkede med os, og det var en anden der scan-
nede - men min hund har jeg forberedt på netop scanneren, både selv haft en til låns samt fået så 
mange som muligt til enten at scanne rigtigt, eller lade som om med mobil, flexlinehåndtag mm; så 
for hende var scanneren noget positivt :-)

Så kom hun i bilen igen, de 2 første færdselsprøver gik deres lydighed og så skulle vi på.

Vi startede med at gå imens den anden lå, hun var noget svævende i vendinger og kom lidt langt 
fra, men ingen trækken rundt i linen og ingen snusen i hverken græs eller til mennesker, så jeg var 
fuldt tilfreds med den præstation. Samme gjorde sig gældende i Fri ved fod. Sit blev hun stående 
og i dæk med indkald kom hun næsten helt på plads uden først at sidde foran – såååå bliver man 
sådan liiiidt nervøs.

Så var det langtidsdæk, jeg stod med siden til min hund og forestillede mig, min gode trænings-
makker stå, som til dagligt hjalp mig med at sige, om min hund rykkede sig, når vi trænede. Der-
med kunne jeg med is i maven stå og kigge ligeud – min hund havde rykket sig 1m men stadig i 
dæk positionen og havde ligget lidt uroligt – dernæst hen og få kommentarer fra dommeren – og 
endelig ordene TILLYKKE I skal med i byen! :-) Sikke et rush! 
 – en lille sidebemærkning, hvis du tager ud og kigger, så sørg for at gå hen og hør hvad  
 dommeren har af kommentarer til hundene og føreren, det vil hjælpe dig fremover.

Hunden kom i bilen igen, så kørte de lydighedsdelen på B prøverne og IGP 1 og 3.

Så blev det tid. Bydelen foregik på den træningsplads vi var på, da der var rigeligt mennesker til at 
agere folkemængde.

Vi gik en efter en med hunden i line – først passerede en cyklist os tæt, både bagfra og forfra, 
dernæst en løber.

Så skulle vi hen og mase os igennem en folkemængde med hunden tæt til os, virkelig mase 
igennem og til sidst gjorde de plads så vi kunne lave en sit i midten – for at se om hunden stadig 
mentalt var med.
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Så hen til en tændt bil, få hunden i dæk, manden snakkede med mig imens han dyttede, trykkede 
lidt på speederen og så skulle vi hen for at vente på de næste kom igennem den del.

Til sidst skulle vi binde hundene af med god afstand imellem dem, gå i skjul imens en venlig hund 
gik forbi hundene. Det føltes som en EVIGHED at stå der og ikke ane hvad ens hund gjorde 
imens, men igen is i maven, jeg havde jo trænet hen mod det og vi var i samme båd os der var 
oppe.

Så blev vi kaldt hen og hente vores hunde og ENDELIG kunne vi blive lykkeønsket – VI HAVDE 
BESTÅET!! Selv nu her flere måneder efter, giver det et sug i maven og tænke tilbage på.

 - Vi havde ikke trænet at snakke med nogen der sad i en bil, vi havde ikke trænet og  
  gå igennem en menneskemængde, jeg bor i byen så hun er vant til lydene osv. men  
  en cykel tæt forbi havde vi heller ikke øvet. En løber bagfra fik jeg et par gange på  
  1 træningsdag, lidt tid inden, til og gøre men absolut ikke noget vi heller havde fået  
  trænet.

  Så et sidste råd/ord herfra
 - Lav et skema, tjek boksene af, HAV DET SJOVT! – det er KUN en prøve, ingen   
  præmieringer, ingen vilde forventninger, tag ud og kig og sidst men ikke mindst KOM  
  SÅ AFSTED :-)!!



38

Spørgehjørnet

?
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Fra Redaktionen

Rottweilerklubben 
Danmark

FORMAND
HENRIK NEUMANN
TLF. 51 84 68 40
HENRIK@ROTTWEILER.DK
KONTAKT TIL BU SUPL PÅ IFR
 
NÆSTFORMAND
CARSTEN HENRIKSEN
TLF. 25 27 01 01
CCH@CAPRAL.NET
KONTAKT TIL OU, MU, IFR

KASSERER
KARIN NIELSEN
TLF: 20 73 88 03
KARIN@ROTTWEILER.DK

SEKRETÆR
BENTE KJÆR KOCH
BENTE@ROTTWEILER.DK

BESTYRELSESMEDLEM
CHRISTOPHER BRUCE
CHRISTOPHER@ROTTWEILER.DK
KONTAKT TIL KREDSE

SUPPLEANT
MICHAEL JEPPESEN
MICHAEL@ROTTWEILER.DK
KONTAKT TIL EU

REVISORER
JANNY MØLLER & EVA BÜLLOW

Igang igen ...
Efter en længere pause er vi nu godt igang igen med bla-
det. Vi har sammen med HB aftalt at der fremadrettet skal 
udkomme 4 blade om året. 
4 blade som er fyldt med indhold fra jer og diverse udstil-
linger og prøver. December udgaven bliver året der gik 
med indkaldelse til generalforsamlinger.

Bladet er for Rottweilerklubbens medlemmere og det er 
derfor vigtigt at vi får input fra jer om hvad i ønsker der 
skal være i bladet.

Vi forsøger at være tilstede ved størrere arrangementer 
men mener det er ligeså vigtigt at høre om hvordan træ-
ningen foregår ude i foreningerne og hvordan i ellers ak-
tiverer jeres hunde. Har i f.eks været på et godt lydigheds 
hold eller har i stiftet bekendskab med vandsøg hører vi 
meget gerne om det.

Billeder tager vi imod med kyshånd. Alt fra bassen der 
ligger i sofaen, til gåturen ved stranden eller i skoven. 

Ta´ fat i os hvis i mener i har input til en historie. Vi hjælper 
gerne med at skrive og tage billeder.

Vi har lavet et afsnit der hedder spørgehjørnet hvor man 
er velkommen til at indsende spørgsmål. Det kan være om 
alt der vedører Rottweileren og det at have en Rottweiler. 
Vi vil så forsøge at samle op med enten en artikel eller en 
undersøgelse.

Mvh
Lars & Tanja
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Råd og Udvalg
AVLSUDVALGET (AU)

Avlsudvalget består af en repræsentant fra 
hvert af de stående udvalg og fra hovedbesty-
relsen.
Udvalget skal sikre at der er balance i de be-
slutninger som de enkelte udvalg arbejder med 
og indstiller til bestyrelsen.

Kontakt: ar@rottweiler.dk

Carsten Henriksen (formand for udvalget + MT)
Ulla Mogensen (Konsulent)
Merete Andersen (Opdræt)                
Michael Jeppesen  (Eksteriør)
Henrik Neumann (Brugs)

BRUGSHUNDEUDVALGET (BHU)

Vores formål er at udbrede kenskabet til rott-
weileren som brugshund og give Rottweiler-
klubbens medlemmer de bedst  betingelser for 
at træne og konkurrere med rottweileren på alle 
niveauer.

Kontakt: fairmoors@gmail.com

Helle Andersen (formand for udvalget)
Henrik Neumann (HB kontakt)
Mette Gundersen

MENTALTESTUDVALGET (MT)

Mentaltestudvalget har fokus på kvalitet og 
udvikling af mentalbeskrivelsen (UHM) og Rot-
tweilerklubbens mentaltest (AK). Dette koordi-
neres med DKK's  arbejdsgruppe for Udvidet 
Mentalbeskrivelse (UMB). Udvalget har ansva-
ret for de figuranter som anvendes i forbindelse 
Rottweiler Klubbens AK. 

Kontakt: mt@rottweiler.dk

Carsten Henriksen (formand for udvalget)

OPDRÆTTERUDVALGET (OU)

Opdrætter udvalget er sammensat af erfarne 
opdrættere, samt repræsentanter fra HB. 
Udvalget har som hovedformål at sikre et sund 
og solidt fundament for dansk opdrættede rott-
weilere.

Kontakt: rottweiler@opperby.dk

Merete Andersen (Formand for udvalget)
Ulla Mogensen (Konsulent)                        
Majken Kornum 
Carsten Henriksen ( Repræsentant fra avlsud-
valg)

EKSTERIØRUDVALGET (EU)

Eksteriørudvalget har en vision om, at udstilling 
i Rottweilerklubben Danmark skal være lige så 
stor en del af klubbens arbejde som brugsar-
bejdet. Derfor vil EU arbejde for, at der hvert år 
afholdes så mange udstillinger i Danmark som 
det er muligt. Dette skal gøres i samarbejde 
med RKDs lokalforeninger.

Kontakt: Michael@rottweiler.dk

Michael Jeppesen (Formand for udvalget)
Uli Nomis
René Rossi Aagaard
Tanja Callesen Persson
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Lokalforeninger
Formand: Tina Mie Mortensen
Tlf.: 21 92 52 60
E-mail:Tina.M.Mortensen@outlook.dk
Træningspladsens beliggenhed: Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted
Årligt kredskontingent: kr. 50,- 

Formand: Alan Damberg
Tlf.: 27 20 94 52
E-mail: jannymoller@bak1.dk 
Træningspladsens beliggenhed: Hørup Skovvej 11, 3550 Slangerup
Årligt kredskontingent: kr. 50,-

Formand: Kim Christensen
Tlf.: 23 36 05 40
E-mail:kimworking@gmail.com
Træningspladsens beliggenhed: Gl. Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre
Årligt kredskontingent: kr. 125,- 

Formand: Brian Sejberg
Tlf.:
E-mail: b.sejberg@gmail.com
Træningspladsens beliggenhed: Lerskovvej 32, 4652 Hårby 
Årligt kredskontingent: kr. 150,- 

Formand: Tanja Callesen Persson
Tlf.: 27 80 88 01
E-mail: bestyrelsen@rk5.dk
Træningspladsens beliggenhed: Torbens Vænge, 2635 Ishøj
Årligt kredskontingent: kr. 150

Formand: Lene Søndberg
Tlf.: 59 18 69 12
E-mail: holbaek.rottweilerklub@gmail.com
Træningspladsens beliggenhed: Solbjerggårdsvej 2, Kundby, 4520 Svinninge 
Årligt kredskontingent: kr. 50,-

Formand: Ellen Rasmussen
Tlf.: 60 19 90 79
E-mail:fynsrottweilerklub@hotmail.com
Træningspladsens beliggenhed: Åsumvej 390 B, 5240 Odense NØ
 Årligt kredskontingent: kr. 50,-

Formand:
Tlf.:
E-mail: kreds12@rottweiler.dk
Træningspladsens beliggenhed: Stampen ved Rønne Vandværk
Årligt kredskontingent: kr. 100,-
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Lokalforeninger
Formand: Helle Andersen
Tlf.: 40 95 32 42
E-mail:fairmoors@gmail.com
Træningspladsens beliggenhed: Linåtoften 20 B, 8600 Silkeborg
Årligt kredskontingent: kr. 50,-

Formand: Flemming P. Lasson
Tlf.: 
E-mail: plasson@profibermail.dk
Træningspladsens beliggenhed: Ingen p.t.
Årligt kredskontingent: kr. 50,-

Formand: Christopher Bruce
Tlf.: 30 16 79 03
E-mail:kontakt@kogerottweilerklub.dk
Træningspladsens beliggenhed: Bregnegårdsvej 2, 4600 Køge
Årligt kredskontingent: kr. 50,-

Formand: Aksel Juul
Tlf.: 20 20 02 75
E-mail: ajuul57@gmail.com
Træningspladsens beliggenhed: Bøgelundsvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV 
Årligt kredskontingent: kr. 100,- 

Formand: Martin Hasager
Tlf.: 20 25 00 42
E-mail:martin@rottweilers.dk
Træningspladsens beliggenhed: Jegstrupvej 10, 7800 Skive
Årligt kredskontingent: kr. 100,-
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