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HB´s hjørne

Året er ved at rinde ud og mens jeg skriver dette, sidder jeg med følelsen af at nu er vi i gang. HB 
har lagt sig i selen for at samle klubben og med det nyligt overstået fællesmøde kan vi bekræfte 
at klubben lever og i det store hele trives. Christoffer har været rundt og besøge flere kredse, ja 
faktisk har han været ude hos alle dem som har reageret på vores henvendelse. Dette og fælles-
mødet har givet input som vi samler og ligger en plan ud fra. Vi har udarbejdet en samarbejdsafta-
le som i ufærdig form blev fremlagt på fællesmødet og med input derfra bliver færdiggjort. Vi skal 
have opdateret mønstervedtægterne et arbejde som vi nedsætter et underudvalg til at tage sig af, 
et stykke arbejde hvor du som medlem kan være med til at bidrage, det kræver blot en henvendel-
se til bente@rottweiler.dk så nedsætter vi et hold som kan udarbejde et nyt sæt mønstervedtæg-
ter som kan godkendes, allerede, på førstkommende generalforsamling. Det er selvfølgelig med 
udgangspunkt i de eksisterende, som blot skal opdateres.

Vi ved allerede nu at, der er behov for igangsættelse af nye aktiviteter og gamle kendinge skal 
genoptages. Vi ved at der skal igangsættes instruktøruddannelse. Der er et behov i de forskelli-
ge lokalforeninger for nye kræfter. Vi har også et nyt tiltag i støbeskeen vi vil have udstillingens 
sporten gjort mere synlig, det betyder at der skal igangsættes kurser i håndtering og fremføring af 
hund. Så det enkelte medlem får nogle nye værktøjer til at præsentere hunden bedst muligt på ud-
stillingen. Dette kommer vi til at bede nogle af vores mange dygtige medlemmer, med stor erfaring 
i udstillingssporten om at hjælpe med. Det bliver ikke et BU (brugshunde udvalget) men EU (eks-
teriør udvalget) som kommer til at stå for disse kurser. Dygtige handlere og dommere som skal 
undervise alle interesserede i den sport som udstilling er. Også her er du mere end velkommen til 
at byde ind hvis du har mod på at hjælpe.   

Ny eksteriør dommer: Det er med stor glæde at vi kan fortælle at Michael Jeppesen har færdig-
gjort sin træning og efter afsluttende eksamen, med ros, nu kan kalde sig dommer.  

Juleudstillingen har været afholdt og det betyder selvsagt at vi har fundet årets hunde. Stort til-
lykke til Lone og Ib Laursen som ejer både årets han og årets tæve, Ajax vom Kleinen Löwen og 
Zimba Of Nicola´s Lion 

HB har indkøbt en del eksemplarer af den nye bog om Rottweilerens eksteriør. Den vil blive for-
æret til samtlige klubhuse og Vores udstillings dommere. Det er et ret godt værktøj som beskriver 
racens standard. Med mange flotte billeder og forklaringer på hvorfor det er vigtigt at holde fokus 
på den hele hund, når der skal laves hvalpe. Forhåbentligt kan den også inspirerer og eller afkla-
rer spørgsmål som medlemmerne måtte have ude i lokalforeningerne, når det gælder vores races 
udseende og bygning.  

Vi har haft et hold til verdensmesterskabet IGP, 4 ekvipager som alle klarede bestået prøve. I år 
blev det ikke til topplaceringer, men HB ønsker alle deltagere et stort tillykke og tak for jeres re-
præsentation af racen I Frankrig.
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d. 1/1 23 forsvinder stokkeslag fra brugshundeprøverne. Figuranten skal stadig have stokken med 
og lave trusler med den, men slagene skal ikke længere gennemføres. Dette er ikke kun i Dan-
mark men på verdensplan. 

HB ønsker alle en god jul og et godt nytår.  

Mail modtaget fra DKK:

Kære hundeven og DKK-repræsentant,
 
Vedr. dit DKK-tillidshverv og gode forhold for egne hunde
Som DKK-tillidspostholder er du repræsentant for Dansk Kennel Klub. Når du udfører dit tillids-
hverv som eksempelvis ringpersonale, dommer, ID-mærker, bestyrelsesmedlem eller på anden 
måde repræsenterer DKK, opfatter både hundeejerne og det omgivende samfund dig som Dansk 
Kennel Klubs forlængede arm og repræsentant. Og det forpligter selvfølgelig – på den gode måde.
Orden i egne hundeforhold
Som DKK-repræsentant er det naturligvis vigtigt, ”at have orden i egne hundeforhold” – og det 
gælder på alle områder af hundearbejdet: At du optræder med en venlig og professionel adfærd, 
og at du følger DKK’s love og regler. Desuden skal du naturligvis have hundeetikken i orden, hvil-
ket også indbefatter, at dine egne hunde har ordentlige forhold; dvs. at dine hundes fysiske ram-
mer er gode (hvad enten du holder dem i privatbolig/kennelbygning eller begge dele), at hundene 
er velpassede, at der er tid og overskud til den enkelte hund – unge som gamle, samt at eventuel-
le hvalpe socialiseres og miljøtrænes osv.

Selvjustits
Det er altid sundt – lejlighedsvist - at se sig selv og sit eget hundehold efter i sømmene.
Det er nemt at blive lidt ”hjemmeblind” og tænke, at ”det fikser vi i morgen”. Vi ved, at det slider på 
hjemmet og omgivelserne at have hunde. En hund slider lidt, og flere hunde slider mere. Og selv 
de mest ansvarsfulde hundeejere/opdrættere kan – ved gennemgang af hundeholdet - opdage, at 
noget kan optimeres.

Egenkontrol af hundeholdet
Fra Dansk Kennel Klubs side vil vi opfordre alle DKK’s tillidspersoner til at lave ”egenkontrol” af 
eget hundehold. For at give dig inspiration til at se dit eget hundehold efter i sømmene, har vi ind-
sat links, som du kan følge, til information om kennelbesøg samt Guide til det gode hundehold:
”DKK’s regler for kennelbesøg og kennelinspektion”  og  ”Guide til det gode hundehold”.

Byd altid kennelkontakten velkommen
Rent rutinemæssigt kan du, særligt hvis du har kennelmærke, modtage kennelbesøg.
Ved et eventuelt kennelbesøg gennemgår du og kennelkontakten hundeholdet sammen.
DKK´s kennelkontakt ser blandt andet på hundenes fysiske og mentale trivsel samt at forholdet 
mellem antallet og typen af hunde, de fysiske rammer og menneskelige ressourcer, er passende. 
Det er langt fra sikkert, at du modtager kennelbesøg, da vi har mange kenneler at besøge og kun 
ca. 15 kennelkontakter, men hvis vi er dit område, kan det være, vi kigger forbi.
 
Vi håber, at du tager imod dette inspirationsbrev og budskabet om at ”DKK’s repræsentanter na-
turligvis går foran med det gode eksempel” i den gode og positive ånd, som det er ment. Og skulle 
en af DKK’s kennelkontakter komme forbi for at hilse på dig og dine hunde, håber vi, at du byder 
dem velkommen.
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Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte ad-
færdskonsulent Lise Lotte Christensen, som er tovholder for kennelkontaktordningen, direkte på
mobil 20668100 eller mail lich@dkk.dk  

Afslutningsvis skal du have en stor tak for din indsats som DKK-repræsentant.

Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB

Jørgen Hindse
Formand
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Nyt fra RKD
Brugshundeudvalget
Af; Helle Andersen, Formand for BU

I oktober havde vi 4 ekvipager med til IFR World Championship, denne tur kan du læse om andet 
sted i bladet. 

Ændringer:
Sensommeren og efteråret har BU brugt på en del team-møder, da vi gerne ville ændre nogle 
strukturelle ting og dette skulle justeres og godkendes af HB, så det kunne være klar på hjem-
mesiden inden den første VM-udtagelse. Dette lykkes, dog mangler der i skrivende stund at blive 
ryddet lidt mere op i BU’s bibliotek på hjemmesiden, men det er på vej. 
I BU’s bibliotek vil i også kunne finde relevant info til afholdelse af konkurrencer og prøver. Så kig 
forbi biblioteket.  

Konkurrencer:
Ændringerne er i grove træk, at vi fremover ikke har konkurrence der hedder VM udtagelser. De er 
erstattet af Cup. Henholdsvis Sjællands Cup, Fyns Cup og Jysk Cup, som henviser den landsdel 
hvor det bliver afholdt. Der kan til Cup stilles i begynderprøverne, IGP samt delprøverne i lydighed 
(Upr). Baggrunden for denne ændring er blandt andet, at vi gerne vil prøve at tiltrække flere som 
stiller til vores interne konkurrencer, så vi ikke bliver nødt til at aflyse vores arrangementer. Det 
kræver minimum 4 ekvipager for at en prøve kan gennemføres og i foråret måtte vi aflyse en VM 
udtagelse netop fordi der var for få tilmeldt. 
Så fremadrettet er det cup, hvor IGP3 hundene samtidig optjener VM point. 

Der har allerede været afholdt Sjællands Cup for første gang i Frederiksholm kredsen. Der var 
tilmeldt 8 ekvipager, så noget tyder på, at dette kan være vejen frem. 

Den næste cup er Sjællands Cup, den 26. marts 2023, hvor Stevns Rottweilerklub er arrangør. 

RKD IGP DM bliver afhold i Ishøj Rottweilerklub den sidste weekend i april. 

BU søger forsat en kreds som vil afholde RKD Spor DM og en som vil afholde Cup i efteråret, 
helst november. Så hvis din kreds har lyst til at melde sig, så kontakt BU. I er også velkomne til at 
kontakte os for at høre lidt om hvad det indebærer, inden i byder ind.
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Nyt fra RKD

DKK møde: 
I november deltog Henrik Neumann og jeg i DKK’s årlige møde med brugshundespecialklubber-
ne. Som tidligere år kan DKK berette, at der er nedgang i antal stambogsførste hvalpe, prøver og 
medlemmer for de store brugsracer som Boxer, Schæfer, Malinois, Doberman, Rottweiler m.fl. Så 
det er ikke kun i Rottweilerklubben vi mærker en nedgang. 

Stokkeslagene vil fra årsskiftet blive fjernet. Figuranten vil forsat have stokken med og lægge be-
lastning ned over hunden, men der vil ikke være nogle slag. 

DKK IFH DM vil blive afholdt 1. weekend i marts i Hobro. 

DKK IGP3 DM vil blive afholdt 8-9 april i Tistrup

Der er ændret således hver specialklub kan sende op til 3 ekvipager med til DKK DM, såfremt de 
opfylder kravene. Så snart vi har invitation til DM’erne, så kommer de på hjemmesiden. Tilmelding 
foregår til BU. 

DKK har lovet, at de vil lave en kalender på deres hjemmeside, således de respektive special-
klubber kan ligge deres konkurrencer ind, i et forsøg på, at vi ikke ligger større konkurrencer på de 
samme weekender. 

Dommersedler opleves at kan være vanskelige at printe fra DKKs hjemmeside. Når i anmelder en 
prøve og kontakter dommer, så spørg dommeren om de selv har dommersedler med. De fleste 
dommere har dem selv med, så behøver i ikke lave dem. 

Fællesmøde:
RKD afholdte fællesmøde i november. En rigtig konstruktiv dag, hvor der var plads til dialog og 
debat. 

Blandt andet vendte BU behovet for instruktør uddannelse for helt nye instruktører eller om der 
skal være fokus på de allerede uddannede instruktører, fællestræning og behovet for disse, samt 
indhold. 

Der var meget fokus på den hele hund, hvor vi bl.a. talte om, hvordan vi får mere gang i ringtræ-
ning ude i kredsene. En masse drøftelse, som BU arbejder videre med. 

Generalforsamling 2023:
Hovedklubben indkalder til generalforsamling d. 16/4-2023. Det bliver afholdt i vest og nærmere 
information kommer senere.
Sæt X i kalenderen.
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Nyt fra RKD
IFR IFH & IGP World Championship 2022
Af; Helle Andersen, holdleder og formand for BU

I år gik turen til Frankrig, nærmere bestemt Aniche. Forberedelserne for en holdleder frem mod 
VM starter allerede lige efter DM hvor holdet bliver udtaget. 

I år havde vi 4 ekvipager som var direkte udtaget. Brugshundeudvalget (BU) modtog umiddelbart 
efter DM ansøgning om wildcard fra 2 ekvipager. De blev begge godkendt, med nogle individuelle 
betingelser, som skulle være opfyldt inden tilmeldingsfristen for VM-holdet. Desværre måtte de 
begge trække sig pga skadet hund og andre omstændigheder. Så i år var IGP holdet bestående af 
4 ekvipager. 

Desværre kvalificerede ingen sig til vores Spor DM af IFH-ekvipagerne, så denne konkurrence var 
vi ikke repræsenteret i, i år. 

Da Rottweileren er en kategori 2 hund i Frankrig var der en del, for os ukendte, restriktioner og 
dokumenter som skulle overholdes og udfyldes. Bl.a. skulle alle deltagerne skrive under på et 
dokument vedr. at de og deres hund havde tilladelse i hjemlandet til at lave forsvarsarbejde. Da vi 
havde sendt alt afsted rettidigt kom der flere dokumenter der skulle underskrives. Det lykkes dog 
til sidst at få sendt alt afsted. 
At Rottweileren er en kategori 2 hund betyder bl.a. at der er line og mundkurvspåbud alle steder. 

Hele holdet samt supporters havde booket hytter og mobilehomes på den samme campingplads. 
Vi var de første som ankom lørdag ved middagstid. Campingpladsen holdte ”middagspause” så vi 
fik lige et par timers venten før vi kunne få vores nøgle og anvist vores hytte. Kim og Karina An-
dersen ankom også om eftermiddagen. Heldigvis talte damen i receptionen overraskende godt en-
gelsk og var virkelig venlig. Vi fik lov at lufte vores hunde på campingpladsen uden mundkurv, mod 
vi lovede at have kontrol på dem samt de altid var i line. Dette var skønt. Faktisk var det en dejlig 
campingplads. Pæn og velholdt, både hytterne og ude omgivelserne. Bl.a. var der et større grønt 
område med sø og geder i en indhegning. Hundene var meget fascinerede af gederne, særligt når 
de hoppede op på en stor træstamme. 

Grundet massiv trafik og kø i Tyskland, ville hverken Janny Møller og Anne Hansen eller Henrik 
Neumann og Britt Vinderslev nå til campingpladsen inden receptionen lukkede. Ligeledes havde 
receptionen lukket søndag hvor Carl Erik Hansen og Kasper Nielsen ville ankomme. Heldigvis 
kunne jeg få udleveret nøgler mm. Til dem alle, således jeg kunne lukke dem ind når de ankom. 
Nogle, ingen navne nævnt, havde dog lige glemt at bekræfte sin booking, så det krævede lige et 
par ture frem og tilbage til receptionen før deres nøgle kunne udleveres, men den søde receptio-
nist var samarbejdsvillig, så det lykkes alt sammen. Desværre ankom både Janny og Henrik efter 
porten lukkede kl. 22.00, så de måtte parkere udenfor campingpladsen og gå ind med oppakning 
og hunde.

Søndag morgen var der fælles morgenmad på holdleders terrasse, som senere skulle vise sig at 
blive omdannet til ”fælles lejr” hele ugen. Carl Erik og Kasper kom inden maden var ryddet væk, 
så de kunne nå af få en kop kaffe med.
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Nyt fra RKD
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Nyt fra RKD
Samlet kørte vi de ca. 20 min ind til stadion, som desværre var lukket. Dog fandt vi ud af, at der 
omme bagved lå en træningsplads, hvor der senere på dagen var velkomst, dyrlægetjek og lod-
trækning for IFH-hundeførerne. Flere af danskerne fik trænet lidt lydighed med deres hunde på 
banen og ellers gik tiden med at snakke med de andre fremmødte nationer og spise bløde pomfrit-
ter. Op af eftermiddagen skete der ”endeligt” noget – dyrlægekontrol af IFH-hundene. Det foregik 
ved siden af festteltet med høj musik. Da alle hundene var igennem var der åbning for IFH-ekvi-
pagerne. Åbningsceremoni er nok så meget sagt, det lod meget tilbage at ønske. Men Dirk Van-
decasteele, IFR-præsidenten, holdt en kort tale for i teltet, hvor tilskuere og deltagere sad samlet. 
Så fortalte IFH dommeren, Mr. X. Bruna (Frankrig) kort på fransk omkring sporet og hans ønsker. 
Heldigvis havde det franske arrangementsteam Vincent Solare, som kunne oversætte. Vincent var 
under hele VM en kæmpe ressource for arrangørerne, men mere om dette senere. Derefter var 
der lodtrækning for alle deltagerne. Sanni og Jesper – 2 danske supportere fra Midtjyllands kred-
sen, stødte til under lodtrækningen.

Hjemme mødtes alle på plads 146’s terrasse til fælles aftensmad. 
Mandag morgen åbnende himlen sig, der var lyn og torden og massivt regnvejr. Tankerne gik til 
de kærer IFH1 ekvipager som skulle i konkurrence. Særligt vores nabo, en hollandsk familie, som 
skulle starte. Henrik og Britt kørte en tur til Belgien for at shoppe udstyr hos Euro Joe. 
Kim havde fået lavet en aftale med en franskmand, at vi kunne komme ud og gå spor. Så kl. 14.00 
som aftalt troppede vi op på træningspladsen. Der skete ikke så meget, men Vincent forklarede 
kækt at jo mere mad og drikke vi købte jo mere sporareal ville han finde til os. Så Kim købte en 
omgang sodavand til alle og så ventede vi ellers lidt mere. Umiddelbart så det ikke ud til at der 
ville ske noget, da Vincent havde gang i frituregryden og langede pommes over disken i et væk. 
Nogle hollændere, svenskere og Schweizere trissede også omkring stedet. Pludselig var Vincent 
væk og vi kunne hører en bil starte på p-pladsen og så gik det stærkt. Vi nåede lige at kaste os 
selv og hunde i bilerne og så var det ellers efter Vincent. Efter få minutters kørsel kørte vi ind af 
en smal sti, bilerne holdte som perler på en snor ud af stien. Med et stort smil forklarede Vincent 
at dette areal måtte vi gå på. Vi fik fordelt marken mellem de nationer der var med. Alle fik lagt og 
gået spor, marken var dog noget ”brugt” da den tidligere på dagen havde været brugt til IFH1 kon-
kurrencen, fandt vi ud af. Men hundene fik snuden i jorden og fundet lidt mad. 
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Nyt fra RKD
Det var lidt udfordrende at komme væk fra den lille sti efterfølgende, særligt for de som havde 
trailer med, da vi skulle bakke ud på en ret stor hovedvej. Men det gik. Vi kørte tilbage til cam-
pingpladsen og spise igen aftensmad sammen på terrasse 146. Senere på aftenen stødte Henrik 
og Britt til og det blev til en enkelt øl eller to. I det de fleste var på vej hjem og i seng, meldte Ulla, 
Jennifer og Eva deres ankomst. Så det endte med en time eller to mere på terrassen, da de havde 
medbragt lidt Gin mm. 

Tirsdag morgen startede vi igen med fælles morgenmad på terrassen og holdleder havde kaldt til 
samling, så vi kunne gennemgå de sidste detaljer for baneprøvningen dagen efter. Derefter en tur 
til træningspladsen for at høre om vi kunne komme med ud og se nogle af IFH2 sporene, dette 
var dog desværre ikke muligt. Henrik og Britt kørte ud for at gå spor og nogle af de andre ekvipa-
ger trænede på banen. Menuen havde endnu ikke ændret sig fra de foregående dage, så der var 
forsat kun bløde pommes og baguette med en mærkelig pølse til de sultne. 
Sanni og Jesper kørte fra morgenstunden en ”smuttur” til Paris, hvor de bl.a. fik kørt rundt i byen 
på el løbehjul, spist lækker mad og kørt dansk bil i en fransk hovedstad.
Vejret var skønt, blå efterårshimmel og 20 grader. 

Onsdag morgen ringede vækkeuret kl. tidligt, danskerne skulle til dyrlægekontrol og til baneprøv-
ning. Dog vågende vi ret omtumlet til sirener og blå blink. Naboen til vores hytte, en fransk familie, 
løb rundt og forsøgte at få ambulancen til at komme ind til dem. Vi kunne se ind i hytten at de var 
i gang med livreddende første hjælp. Ambulancen kom endeligt ind, portene åbner først kl. 7.00 
så derfor havde de problemer med at komme ind til hytten. Da vi kørte derfra var ambulancen der 
endnu. 

Mens det stadig var mørkt ankom vi til stadion. Dyrlægekontrollen gik super fint for alle de danske 
hunde, der blev mærket ”sten”, tæverne tørret bagi for at sikre sig de ikke var i løb, vist tænder og 
en kort travetur for at se om hunden var rent gående. 



12

Nyt fra RKD
Baneprøvningen gik helt perfekt. Alle ekvipager var skarpe og den plan vi havde lagt, den holdt 
alle. Calle og Ozzy havde behov for at lave deres fremadsendelse om, så da alle var igennem 
både B og C, lavede Calle den igen. Trods dette havde vi stadig 5 min. Til vores tid var gået. 
Vi blev på stadion og så de andre nationers baneprøvning. Da alle var igennem var det tid til prø-
vehunden i C. Det er altid spændende at se hvordan figuranterne løber, et er at se videoer af dem 
inden, noget andet er til selve konkurrencen. 

Bente og Steen var nu også stødt til i løbet af dagen. De havde holdt ferie i deres sommerhus i 
Sydspanien. De havde haft nogle kvaler med brændstof, da de dage vi var i Frankrig strejkede de 
som skulle levere benzin og diesel, så mange steder var det ikke muligt at tanke. Men frem kom 
de!

Så blev alle kaldt til åbningens ceremonien, danskerne var hurtigt i bilerne for at hente hunde – et 
par stykker havde flot dannebrogsdækken på, som de havde gemt fra tidligere år. Vi fik udleveret 
et Nationsskilt – og så var det ellers bare at vente igen. Vincent løb rundt med skilte og forsøgte at 
danne sig et overblik om alle nationer var klar. Tror vi ventede det meste af 40 min. Før vil kunne 
komme i gang. Derefter gik vi ind på stadion, Bo med fanen, jeg med skiltet og derefter hundefø-
rerne. Vi nåede at høre ca. 10 sekunder af ”Det er et yndigt land”, før næste national melodi var 
i gang. Ærgerligt, når nu vi havde ventet så længe på at komme ind på banen, at de så ikke pri-
oriterede at give alle deltagerne en fantastisk oplevelse, som det er at gå ind på banen, men ens 
nationalmelodi i ørene og modtage tilskuernes hyldest. Nå, men sådan var det ikke. Til gengæld 
kunne vi igen få lov at vente. IFH-ekvipagerne var også med inde på stadion og for dem blev der 
afviklet en meget fin afslutningsceremoni. Vinderne kom på podie og blev hyldet med pokaler og 
klapsalver. Bestemt en fantastisk måde at hylde den konkurrence på, hvor alle er tilstede. Samlet 
set var der over 70 Rottweilere på stadion på en gang. Og det var så positivt at opleve at ingen 
gøede, knurrende eller lavede udfald. Der var fuldstændig ro på alle hundene. Det er en oplevelse 
som jeg tager med mig hjem og gemmer i lommen, det var helt fantastisk for vores race. 

Da vi kom ud fra stadion, var der lidt panik. For vi vidste at der skulle være parade ned igennem 
byen ned til rådhuset, men ingen vidste hvor vi skulle starte paraden, om hundene skulle have 
mundkurv på, hvor lang turen var osv. Desuden vidste vi, at der efter paraden skulle være dom-
mermøde, lodtrækning osv nede i byen, men hvad gjorde vi så med hundene imens, vores biler 
holdte jo på stadion? 

Danskerne valgte derfor at sætte deres hunde i bilerne og gå i paraden uden. Vi gik alle nationer 
samlet gennem byen, med borgmesteren i front. Det var bestemt ikke alle nationer som havde 
taget hund med i paraden, men nogle var der og ingen bar mundkurv, hvilket de havde fået lov til. 
Og når man tænker på, at Rottweileren er en kategori 2 hund i Frankrig, så var det en meget smuk 
oplevelse at gå igennem de små gader i parade, med glade og venlige Rottweilere uden mundkur-
ve. Et kort holdt på en stor plads foran byen kirke. Der blev taget billeder og byen borgere stoppe-
de op og overværende det. 

Derefter skulle alle samles i en lille sal, her er jeg glad for danskerne ikke havde taget deres hun-
de med. For vi sad meget tæt. 
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Nyt fra RKD

Først var der lodtrækning for nationerne, som holdleder trækker. Jeg gjorde hvad jeg kunne for, at 
Danskerne havde de største valgmuligheder, da jeg trak nummer 2. Hvilket vil sige, at de danske 
ekvipager skulle trække som 2. nation. 

Danskerne trak deres numre, nogle mere eller mindre tilfredse. Dog ville alle være færdige i kon-
kurrencen fredag. 

Da lodtrækningen var ovre, kørte alle hundefører og tilskuere hjem og kun holdledere fra de re-
præsenterede nationer blev tilbage. Der var kort gennemgang af programmet fra de 3 dommere. 
Der kunne stilles spørgsmål fra holdlederne. Det blev der også, men det virkede ærligt talt til at 
både dommere og IFR’s præsident var trætte, så alle spørgsmål blev hurtigt lukket ned. 
Slutteligt skulle vi skrive vores telefon nr. ned på en seddel, så ville arrangørerne oprette en 
watch-app gruppe og sende information derigennem. Ikke ret gennemtænk, da det senere skulle 
vise sig at der blev lavet om i starttider på bl.a. sporene og deltagerne ikke fik denne info. Ideen 
med en samlet ”kanal” er god, men når der ændres i sportiderne for de ekvipager som skulle først 
på sporet, kan det være vanskeligt at få informationen ud til hundeførerne i ordentlig tid. 

En lang dag, som sluttede ca. kl. 20.00 for holdleder, med de officielle anliggender. 
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Nyt fra RKD
Torsdag morgen kl. 7.25 gik Henrik og Sipo på banen til B, det var endnu mørkt så banen var 
oplyst af kunstigt stadion lys. Ikke de optimale betingelser for nogen. Senere skulle de i aktion i C 
arbejdet. 
Janny og Cato kørte på sporet fra morgenstunden, efterfulgt af Kim og Astie som var i den næste 
sporgruppe. 
Ved middagstid var det Calle og Ozzy på banen i B og senere C. 

Kan godt være at Frankrig er kendt for deres lækre mad, det var bare en skam vi ikke fik lov at 
opleve det. På 4. dagen kunne vi igen kun købe bløde pommes og mærkelige pølser, til gengæld 
var køen nu blevet noget længere, så det samtidig tog ekstra lang tid. 

Da det var slut på stadion kørte vi retur til campingpladsen. Vi blev hurtigt enige om, at tage ud at 
spise til aftensmad. Alle de foregående aftner havde vi spist hjemme. Så de der havde lyst to på 
Buffalo Grill. Tja, igen var ingen rigtigt imponeret over maden, mindende ret meget om det danske 
Jensens bøfhus, men mad fik vi. Hvilket egentligt var helt utroligt, da vores servitrice virkelig ikke 
kunne et ord engelsk, men med tegn og fagter fik vi kommunikeret med hende. 

Fredag morgen kørte vi igen afsted mod stadion. Kim og Astie skulle på banen i B og C om for-
middagen, mens Calle og Ozzy gik spor. 

Overmiddag var det Janny og Catos tur på banen i B og C, mens Henrik og Sipo var på sporet. 
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Nyt fra RKD
Alle danske ekvipager bestod deres prøve, kæmpe tillykke herfra en stolt holdleder. Ja, af resul-
tater var der flere ting man kunne have ønsket sig anderledes, men de danske hunde fremviste 
dig som frejdige og energifyldte. At der så kan være problemer med hørelsen, at nogen kom op at 
slås med deres nummervest midt i B programmet, andre stillede i mørke, ja det er en del af ople-
velsen og sikkert noget vi kan smile af senere hen. Men i situationen er det en kæmpe frustration, 
som ikke har behov for kække bemærkninger. Der ligger mange, rigtig mange træningstider i at nå 
dertil hvor de 4 ekvipager er. Så fra mig, så har i alle den største respekt. 
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Nyt fra RKD
Efter dagens konkurrencer kørte holdleder forbi supermarked og købte stort ind. Dette var nemlig 
muligt, da så mange søde mennesker havde doneret til ”hygge kassen”. Så der blev handlet vin, 
øl, vand og snack i lange baner. 1000 tak til alle som har bidraget til dette. 

Alle blev samlet på terrassen i nummer 146 og det blev fejret at alle var kommen igennem med 
beståede prøver. Fejringen blev til fælles aftensmad. 17 mennesker samlet på den lille terrasse 
og der blev skålet mange gange både i vin, øl og drinks. Omkring midnat begyndte de første at gå 
hjem, men nogen havde stort behov for at forsætte med at skåle. Der blev fundet shots frem og de 
samme historier fortalt. Omkring kl. 2.00 gik de sidste og en træt, men glad holdleder kunne lukke 
og slukke. 

Lørdag kunne alle slappe af, da danskerne var færdige. I løbet af formiddagen kom de røde og 
hvide farver på stadion, en enkelt måtte blive hjemme i køjen da gårsdagens fest havde sat sit 
aftryk, andre var lidt lysfølsomme. 

Afslutningsceremonien blev afholdt i samme stil som ved åbning. En masse ventetid inden vi kom 
på banen, til gengæld blev vores national melodi slet ikke afspillet. 

Vinderne af IFR IGP3 VM blev hyldet og fejret, der blev hold taler og igen var Vincent på pletten 
og fik oversat. Borgmesteren var der også og der blev uddelt kindkys. 

Kl. 20.00 var der gallamiddag med temaet ”80’erne”, samme sted som der blev afholdt lodtræk-
ning. Da vi kom kl. 20.00, var bordene endnu ikke dækket og Boufour og Vincent løb rundt med 
dug og glas. Vi ventede mere end en time før forretten blev sat frem på buffeten. Efter yderligere 
en time kom hovedretten. Omkring kl. 22 havde alle fået hovedret og da jeg vidste at flere af de 
danske ekvipager ville begynde at kører hjemad efter middagen, fik de selvfølgelig lov til at takke 
af og drage mod Danmark. Når man kommer på VM holdet, så underskriver man en kontrakt med 
BU. I den står der bl.a. at man skal deltage i Gallamiddagen. Men når der er så lang ventetid, så 
skal der også være rimelighed i tingene. Så alle danskerne kørte inden desserten, men tænker 
ikke vi gik glip af det store. Godt nok var menuen bedre end de 5 dages bløde pommes, men ikke 
meget. 
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Nyt fra RKD
Vi valgte at sove på campingpladsen og så stå op tidligt, så vi kunne kører derfra omkring kl. 5 om 
morgenen. Turen hjem gik okay, blev dirigeret udenom en masse vejarbejde i Tyskland.
Jeg vil gerne takke alle for en helt fantastisk tur. Det danske hold var en fornøjelse at være holdle-
der for. Jeg synes det er et kæmpe ansvar at være holdleder, da jeg ser mig selv som ”buffer” for 
deltagerne, så alle informationer, ændringer, spørgsmål osv. Går gennem mig, så deltagerne kan 
koncentrere sig om at præstere på banen. Ikke altid den letteste opgave og slet ikke i et land som 
Frankrig hvor klokkeslæt er en anvisning men ikke en regel, hvor en aftale er en aftale indtil den 
bliver lavet om og hvor meget få af arrangørerne kunne tale engelsk. 

Tak til de danske supportere som tog den lange vej til Frankrig for at heppe på danskerne, det gav 
liv og glæde på stadion og helt sikkert en støtte når de gik på banen. 

Efterfølgende er jeg blevet bekendt med at der reelt var 6 mennesker til at arrangere VM. Så der 
er en årsag til at Vincent det ene øjeblik langede pommes over disken, det næste kørte på sporet 
med en gruppe folk, for at vende tilbage og tolke, mens han var ved bageren efter flere baguettes. 
Så ros til de ildsjæle som fik dette til at lykkes. Der var meget godt under VM og det skal de i den 
grad have ros for, men uha, der er også en del at ønske. IFR bad efterfølgende holdlederne om en 
evaluering af VM, som jeg i samråd med holdet har sendt. 

Næste år går turen til Tjekkiet. 

Tak for denne gang til alle.
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Tak for støtten
På vegne af IFR IGP-VM-holdet 2022, vil jeg gerne takke alle de fantastiske mennesker og firmaer 
som støttede holdet i år. Det er alt afgørende for deltagerne, at i bidrager da deltagelse i sådan et 
arrangement som VM er en stor udgift.

I år var der flere forskellige måder vi samlede ind til holdet på. 

Kursus med VM-holdet:
VM-holdet afholdte den 14. august 2022 kursus i Ishøj Rottweilerklub. Der var ca. 30 tilmeldte 
hundefører. 
Overskuddet derfra gik til VM-holdet udgifter til VM. 

Sponsorater fra private og firmaer:
BrugshundeUdvalget sendte ansøgning om sponsorat ud til Rottweilerkredse, Kenneler og firmaer. 
Samt blev der annonceret på Facebook omkring sponsoransøgninger. 

Auktion på Facebook:
BU fik firmaer til at sponserer produkter som vi kunne sætte på auktion på Facebook. Overskuddet 
derfra gik til VM holdet. 

Overskuddet fra sponsoraterne gik til først og fremmest at de danske ekvipager kunne blive godt 
og pænt klædt på. De resterende penge er fordelt mellem deltagerne mod udgiftsbilag som er 
sendt til klubbens kasserer. 

I år var hundefører og holdleder sponsoreret med følgende:
Haglöfs buks og trøje. PH Outdoor er sponsor på en del af udgiften på denne beklædning.
T-shirt fra Brugshundeshoppen
T-shirt fra IQ Dogsport sponsoreret af Fairmoors
Hoodie, langærmet t-shirt hvor ProfilSport har givet en del rabat på tøjet mod at få deres logo på.
Jakke

Mobilepay – hyggekonto: 
Som noget nyt i år, oprettede jeg en Mobilepay box. Her kunne interesserede sende et valgfrit be-
løb til ”hygge-kassen”. Overskuddet derfra gik til vand, øl, vin, snacks og andet hygge til holdet og 
fremmødte supportere til VM. 

Nyt fra RKD
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Sponsorliste:

TRIM Havebrug  Træsplitter
Frydenlund VVS  Hersleb Photography
JR Blik   Ishøj Rottweilerklub
PH-Outdoor   Rottweilerklubben Midtjylland
Profilsport A/S  Frederiksholm Rottweilerklub
Fairmoors   Køge Rottweilerklub
Brugshundeshoppen Rottweilerklubben Skive
Gamedog   Fyns Rottweilerklub
Træsplitter   Alle de fantastiske kursister som deltog på kurset med VM-holdet

Nyt fra RKD
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Nyt fra RKD
Eksteriør udvalget
Skrevet af Michael Jeppesen

2022 går på hæld og Rottweilerklubbens Juleudstilling er blevet afholdt.

Vi havde i år valgt at trække indendøre, hvilket temperatueren taget i betragtning nok var et klogt 
valg.

45 hunde var tilmeldt, stemningen var dejligt afslappet og folk virkede til at hygge sig. Der blev talt 
sammen på kryds og tværs, der blev grinet og udvekslet historier og oplevelser.
Vi havde i år valgt en dommer fra Frankrig, Hamid Falah, som til trods for lidt sproglige udfordrin-
ger gjorde det fantastisk godt - han var godt flankeret af vores sekretær Bente Pedersen som til 
lejligheden var hentet ind, både for hendes evner som ringsekretær men lige så meget for hendes 
kunnen ud i det franske sprog.

Vi håber alle kom godt hjem og nød dagen lige så meget vi gjorde - så på vegne af eksteriørudval-
get vil vi ønske rigtig glæde jul og tak for i år.

Det betyder alverden med den opbakning og støtte som vi fik både på dagen, men i særdeleshed 
på messenger og på facebook efterfølgende. Den er det der gør at vi også næste år lægger os i 
selen for at stable en udstilling på benene. Af hjertet tak.

Årets Hunde 2022

Ajax vom Kleinen Löwen & Zimba Of Nicola's Lion
Begge hunde ejet af Kennel Heitah's v. Ib og Lone Laursen
Stort tillykke.

I 2023 er følgende udstillinger planlagte:

22. April - Fyns Rottweilerklub - Odense
10. Juni - Midtjyllands Rottweilerklub - Silkeborg
12. August - Køge Rottweilerklub - Køge
9. September - Skive Rottweilerklub - Hovedudstilling samt jubilæum for kredsen
25. eller 26. November - RKD - Ringsted

Vi afventer Stevns Rottweilerklub hvornår de ønsker at holde en udstilling - dato følger.
Der er endnu ikke fundet dommere til udstillingerne, de bliver offentliggjorte så snart de er på 
plads.
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Resultater
Sporhunde DM 3/9-2022

Navn      Klasse  Point   Præmiering 
Fairmoor´s Freya    FPR1   80   B 
Team Lasina Aiio Aasiaat   FRP2   83   B
Wia vom Alten Troll    FPR3   91   B
Fattiggården´s Quno   STPR3  92   B
Zandonaia Elvira E-Madigan  IFH1   10   IB
Keytanas Addi    FPR1    0   IB
Vom Hause Desteny Chano  FPR1   60   IB
Team Lasina Ares    IFH1   35   IB

IGP

2022 IFR IGP World Championship 2022 - IGP 3 (19-22 oktober 2022)

Placeringerne
22. Janny Møller og Stensby Cato   90/81/86 = 257
31. Kim Andersen og Mindful Astie   85/90/71 = 246
32. Carl Erik Hansen og Pepitalys Ozzy Osbourne 95/81/70 = 246
36. Henrik Neumann og Vindelsbo´s Sipo  90/80/70 = 240

Sjællands Cup 13/11-2022  
Navn      Klasse  Point   Præmiering

Lucky Light Mowgli    BPAB   179   B
Yago vom Alten Troll   IGP2   186   IB
Mindful Astie     IGP3   178   IB
Pepitaly´s Ozzy Osbourne   IGP3   -   DISK
Team Arenta Akali    IGP3   186   IB
Darius von der Staubzer Höhe  IGP1
Vindelsbo´s Sipo    IGP3   -   DISK
Zikka      BPB   -   DISK
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Resultater
Rottweilerklubbens udstilling
Midtjylland 3/9-2022

BIR
Ajax vom Bleinen Löwen (Ib Laursen)

BIM
Opperby´s Jumping Enya (Merete Andersen)

Bedste Baby
Lorenz vom Schwaiger wappen (Tyskland)

Bedste hvalp
Frejdal´s Breathtaking Bjørk (Henrik Riishøj)

Bedste veteran
Vom Hause Luna´s Uniqe (Bo Jensen)

Bedste junior
WorknDream Bohemian Rhapsody ()

Torslunde-Ishøj 8/10-2022

BIR
Ajax vom Kleinen Löwen (Ib Laursen)

BIM
Zimba Of Nicola´s Lion (Ib Laursen)

Bedste Baby
Aston (Søren Nielsen)

Bedste hvalp
Haiki´s Incredible Llove Llikez ()

Bedste junior
Arthos (Julia Clemensen)
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UDSTILLING



27

Resultater



28

Resultater



29

Resultater

 ISHØJ VINDER 2022
         BIR & BIM
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Resultater
Juleudstilling 2022 - Årslev Hallen

Bedst i racen - BIR
Just Ask Ulva O´Shea
Ejer: Ia og Gerard O´Shea SE-705 98 Lillkyrka, Örebro Sverige
Opdrætter: Ia & Gerard O´Shea Sverige

Bedst i modsat køn - BIM
Siderotts Atom
Ejer: Ia og Gerard O´Shea, SE-705 98 Lillkyrka, Örebro Sverige 
Opdrætter: Ulrika Sideryd Sverige

Bedste baby
One Moment Cayenne
Ejer: Land: Sverige 
Opdrætter: Lizette Grönvall Sverige

Bedste hvalp
abby
Ejer: Chris Michael Drake, 3480 Fredensborg Danmark
Opdrætter: Søren Nielsen 3670 Veksø Sjælland Danmark

Bedste junior
Frejdal`s Breathtaking Bjørk
Ejer: Henrik Riishøj, 8300 Odder Danmark
Opdrætter: Henrik Riishøj 8300 Odder Danmark
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Nyt fra lokalforeninger

    
     
    

    

Frederiksholms Rottweilerklub indkalder hermed til generalforsamling 
tirsdag d. 21. marts 2023 kl 19.30 på Bjellekjærvej 24, Veksø.
Dagsorden i henhold til lovene.
Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsens formand skriftlig i 
hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.

Indskrivning sæson 2023
Indskrivning til sæson 2023 foregår lørdag d. 4. februar kl 9.00 på Bjel-
lekjærvej 24. Veksø. Husk medbring vaccinationsarrest, evt.stambog og 
dokumentation for betaling af udvidet ansvarsforsikring.

Sikke en dag som gik over alt forventning.                                                                                                                         
Jeg havde mange overvejelser inden jeg tilmeldte mig til Sjællands Cup. ” Kan jeg 
det?  Er jeg dygtig nok? Kan jeg huske programmet?, Kan Mojo holde fokus på 
mig?, Hvad vil andre tænke?” Jeg overbeviste mig selv og tog mod til mig og trykke-
de Tilmeld i Hundeweb og så fangede bordet. Jeg tilmeldte mig BpAB, spor og lydig-
hed.                                                                                                                                        
Mojo er rigtig god i spor og jeg vidste at jeg skulle koncentrere mig om lydigheden i min daglige 
træning. Jeg lavede et målrettet træningsprogram og fik hjælp og opbakning af mine træningskam-
merater på træningspladsen. De gav mig mod og styrke og har været en fantastisk støtte. Spor-
træningen blev intens, med færre godbidder imellem skridtene, og i afdækningen ved genstande-
ne og i vinklerne.

At have et mål, med mange timers træning, med op ture og øv ture og med hjælp i den daglige 
træning, gik det hele op i en højere enhed. Og det gav pote. Det blev til 90 point i A (spor) og 89 
point i B (lydighed). Jeg er stolt af mig selv og Mojo, som viste sig fra sin bedste side. Det er ab-
solut ikke sidste gang vi stiller til prøve. Vores næste mål er en færdselsprøve, så vi kan komme 
videre i prøverækken, hvor også C, forsvars arbejdet, komme på programmet. 
Skulle du gå med en overvejelse om at stille op til prøve, kan jeg kun sige ” GO FOR IT ” Du får så 
meget tilbage, både positivt og negativt, du kan træne og øve videre med i hverdagen og du står 
ikke alene. Du kan altid søge støtte og hjælp af de mange andre dygtige hundeførere på trænings-
pladsen.

Venlige hundehilsner fra Mojo og Anne
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Nyt fra lokalforeninger
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Torslunde-Ishøj Rottweilerklub indkalder hermed til generalforsamling 
søndag d. 19. marts 2023 kl 12 i klubhuset. Torbens Vænge 8, 2635 
Ishøj.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsens formand skriftlig i 
hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.

Nyt fra lokalforeninger

Indskrivning til forårssæsonen 2023 

Vi har indskrivning d. 5 februar fra 10-12 i klubhuset. Venligst medbring sundhedsbog og vaccinati-
onspapirer.

Følgende hold udbydes:
Hvalpehold
Lydighedshold
Rallyhold
Færdselsprøvehold

Mere information findes på vores facebook side når vi kommer tættere på.

Åbent træning / Fællestræning

Ishøj åbner banen for alle d. 15 januar som kunne have lyst til at træne på en fremmede bane. 
Banen holdes åbent fra 10-15 og der vil være mulighed for at købe kaffe/the og sodavand. 

Træning med VM holdet

Den 13/8-2022 havde vi lånt Ishøj banen ud til VM holdet så de kunne afholde kursus for ca. 30 
tilmeldte hundeførere. Vejret var med os og dagen forløb rigtig godt.

Kim Andersen havde taget opstilling som figurant med Kasper som hjælper og Janny Møller hav-
de indtaget hvalpebanen til lydighedstræning. Brian Sejberg kørte på sporet og Henrik Neumann 
fokuserede også på lydighedstræning.



34

Nyt fra lokalforeninger



35

Nyt fra lokalforeninger



36

Nyt fra lokalforeninger



37

Nyt fra lokalforeninger



38

Nyt fra lokalforeninger



39

Nyt fra lokalforeninger

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fyns Rottweilerklub kreds 11
torsdag den 9. marts kl. 19:00 i klubhuset beliggende Åsumvej 390B, 

5240 Odense.

Dagsorden i følge gældende vedtægter.

Indkomne forslag skal være formand Ellen Rasmussen i hænde senest 4 
uger før generalforsamlingen (torsdag d. 9. februar 2023) på mail:

Fynsrottweilerklub@hotmail.com

Vel mødt!

Holbæk Rottweilerklub (kreds 07) indkalder hermed til generalforsamling søndag d. 20/3 kl. 10 i 
klubhuset Kundby Stadion, Solbjerggård 2, Kundby, 4520 Svinninge.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 4 uger inden generalforsam-
lingen. Forslag kan ikke alene fremsendes på elektronisk medie.
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Nyt fra lokalforeninger
Kredsmesterskab, Kreds 11
Skrevet af Sanne Hansen

6/11 2022 holdt Fyns kredsen kredsmesterskab, der kunne stilles i alle prøver delprøver i lydighed 
og spor.

Dagen oprandt, og 4 ekvipager var klar til start. Vejret var fint med sol og let vind. Væsenstesten 
foregik ude ved sporarealerne, og så gik det løs med sporerne. 
Tilbage i klubben blev lydighedsprøverne overstået, overværet af blandt andet hundeførerne fra 
hvalpeholdet, som synes det var interessant at se, hvad vores hunde kan præstere når man træ-
ner.  

Efter uddeling af pokaler og diplomer blev der serveret lækker mad og kage, denne gang var det 
Bodil der havde tryllet i køkkenet.

Alt i alt en god dag i kredsen! Charlotte Nielsen klarede sin debut som prøveleder rigtig fint selvom 
hun fra starten var næsten lige så nervøs som nogen af deltagerne. Kasper Nielsen stod klar, som 
figurant til at løbe sin første prøve, men kom desværre ikke i spil, så den fornøjelse har han forsat 
til gode. 

Tak til kredsen, dommer Knud Rasmussen og alle andre der var med til at gøre det til en dejlig dag
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Dagen resultat:

BP-B
Sanne Hansen og Mindful Bea – Kredsmester med 96 point og Frejdigheds pokalen
Jan Falck Nielsen og To Fast Delta – 71 point

BP-AB:
Julie Vemgaard Hansen og Fairmoor´s Fanta – Kredsmester med A. 78 B: 75 i alt 153 point

IGP1:
Carl Erik Hansen og Wia vom Alten Troll – kom desværre ikke i mål
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Indkaldelse til General Forsamling i Kredsen
Den 12. marts 2023 Kl. 12.00
I klubhuset, Linåtoften 20B, 8600 Silkeborg

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde, senest 4 uger før 
afholdelse af general forsamlingen,
det kan fremsendes via mail til fairmoors@gmai.com.

På valg;
Helle Andersen
Ingrid Gjødvad

Vi håber at se mange af vores stemmeberettigede medlemmer og at der 
er flere som ønsker at stille op til
bestyrelsen.

Årets sidste arrangementer
I skrivende stund er julen lige rundt om hjørnet, det er i dag den 1. søndag i advent. 
Den 14. december afholder vi dyrlægeaften. Det er en nyt tiltag som vi glæder os meget til. Der er 
bl.a. punkter på dagsorden som;
- Hvalpens vækst
- Første hjælp – hvad er akut så man skal søge dyrlæge. 
- Hvad er godt at have i ”hjemme apoteket” til fx hotspot, trædepuder mm. 
- Opvarmning og ”nedkøling” før og efter træning ift. At undgå skader. 

Jeg tænker vi skriver en artikel til næste blad om arrangementet til inspiration til andre kredse.
Juleafslutning afholdes den 18. december, og traditionen tro vil der være en hyggelig rallykonkur-
rence hvor alle klubbens hunde kan deltage, hvalpe som voksne. Så sluttes der af med gløgg, 
æbleskiver og ikke mindst pakkeleg. 

Den 31.12 mødes vi hos os til Nytårsspor. Alle deltagende hunde går spor og derefter skåler vi det 
nye år ind hjemme hos os, mens de som har lyst kan få krudtet det sidste af deres hunde inden 
det går løs med krudt og fest om aftenen. En hyggelig tradition som vi snart har haft i en del år. 

Træning i 2023
I det nye år vil der være holdtræning, både for hvalpe- og voksne. Hvornår det starter op har vi 
ingen dato for endnu, men hold øje med vores hjemmeside og Facebook side. Du er altid velkom-
men til at hører nærmere omkring træningen, så kontakt gerne bestyrelsen. 
Pt. Er der træning og hold tirsdage og søndage. 



43

Nyt fra lokalforeninger
Generalforsamling i Køge Rottweilerklub - kreds 23

Kreds 23 indbyder til generalforsamling fredag den 17. marts 2023, kl. 19

Sted: Klubhuset, Bregnegårdsvej 2C, 4600 Køge

Dagsorden ifølge vedtægterne
Regnskabet vil blive offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen på klub-
bens hjemmeside samt i klubhuset

Klappehvalp til Store Heste/hundedag
Startskuddet på et helt nyt og ukendt kapitel

Som førstegangsejere til en lækker lille rottweilerhvalp, blev vi spurgt om vi ikke ville deltage til 
Store Heste/hundedag og vores hvalp Brutus skulle så være klappehvalp.
Det ville jo være en sjov oplevelse og rigtig god miljøtræning for Brutus, så vi sagde ja til en halv 
dag på standen lørdag, men inden vi havde set os om, var vi med til at at pakke standen sammen 
søndag sidst på eftermiddagen.

Det var en fantastisk oplevelse at være med til Store Heste/hundedag i rottweilerens tegn. Ople-
velsen blev ikke mindre af, at vi af vores trænere Jørn og Mette blev opfordret til at være med til 
opvisningen og præsentere vores race ifht. hvordan vi arbejder og træner med vores hunde på 
alle niveauer.
 – Vi sprang ud i det, selvom vi aldrig før rigtig havde trænet hund og prøvet at være med til noget 
i den stil, men det gik ok og når nu vi var i gang prøvede vi også at stille op i en af DKK’s udstil-
lingskonkurrencer, hvor Brutus blev anden vinder ud af 60 blandede hunderacer. Det gav blod på 
tanden og vi har siden være til flere udstillinger.
For os har Store Heste/hundedag sammen med rottweilerklubben Køge været startskuddet for en 
hel ny verden med træning og udstilling.  
Store Heste/hundedag i september står tilbage hos os som en meget positiv oplevelse og det skal 

Rottweilerklubben Køge have stor tak for. Vi har følt os meget trygge i at stille op både til opvis-
ning, raceparade og bedømmelse. Vi har følt os meget velkommen og er blevet mødt med åbne 
sind af søde medlemmer og dygtige trænere, der alle brænder for racen og gerne vil lære fra sig 
og fortælle om alt det vi endnu ikke vidste (og endnu ikke ved).
Sikke en skøn weekend med sol og godt vejr og med hunde i alle afskygninger og ikke mindst 
vores alle sammens dejlige rottweilere!
Vi var mættede af oplevelser, da vi vendte snuden hjem fra Store Heste/hundedag, men appetit-
ten var blevet vækket for nye oplevelser i Rottweilerens tegn og Brutus vil altid være vores første 
hvalp, men absolut ikke vores sidste ♥

Skrevet af Annette de Boer Marcy
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Billeder fra store hestedag



45

Nyt fra lokalforeninger



46

Nyt fra lokalforeninger

Mindeord

Den 16. oktober var en dag med stor sorg Pia Cubbin, bestyrelsesmedlem og mangeårigt medlem i Køge Rot-
tweilerklub tabte kampen mod kræft

Pia var et fantastisk menneske som ville livet, som elskede sin skønne Esja. Pia kom altid til træning når tiden 
og kroppen tillod det man blev altid af hende med et smil på læben. Pia elskede hyggen, fællesskabet i klub-
ben og træningen med Esja!

Pia var altid klar til at hjælpe når der var behov for det og gennem de seneste år havde Køge den udsøgte 
fornøjelse af hendes energi, vilje og gåpåmod i bestyrelsen!

Ved bisættelsen sad der en smuk rottweiler på kisten samt et billede af Esja. Præsten holdt en flot tale der 
beskrev Pia på smukkeste vis og hendes store kærlighed til Esja. 
Præsten kunne blandt andet berette at 6 dage før Pia forlod denne verden havde Pias kæreste Bjarne arran-
geret at Pia blev kørt ned til hovedindgangen, hvor Esja og Bjarne ventede på hende. Esja sprang med det 
samme op til hende og overdængede hende med kys – alt dette var lige i Pias ånd

Pia vil blive stærkt savnet i og omkring klubben!

Æret være hendes minde.
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Medlem til Medlem
K9Biathlon/Trailløb
Skrevet af Karin Nielsen

Hvad er K9Biathlon endelig? 
Det ser sjovt ud, men kan min hund sammen med en masse andre hunde? Dette og tusindvis af 
andre spørgsmål fløj rundt i mit hoved, da jeg meldte til mit første K9biathlonløb.

Mit navn er Karin Nielsen og min hund Færdig (Fairmoor’s El-Ferdinan) træner normalt IGP når 
tiden er til det og tager til udstillinger. Dette har indtil nu resulteret i titlen Dansk Champion og RKD 
Klub Champion, en BH-prøve samt en STRP1, feltsøg. Jeg kan også godt lide at prøve lidt nyt 
engang i mellem, så har også været omkring agility og Tjenstehund ved HJV. Så faldt jeg over 
K9Biathlon som så virkelig sjovt ud og en helt anden måde, at være sammen med sin hund på og 
noget man kan at træne op til hjemmefra, når man lige har lidt tid til overs. 

I år har vi været af sted til de 2 løb der har været i det jyske og min lyst til at skulle afsted igen bli-
ver bare større efter hvert løb og  selvom nerverne hænger godt uden på tøjet inden start.
Første løb var til Crazy Dogdays, hvor turen var godt 4 km med ca. 20 forhindringer og omkring 
200 hunde tilmeldt. 
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Andet løb var på Vilhelmsborg i forbindelse med Hund i Fokus, ruten var på 5 km med ca. 30 
forhindringer og omkring 400 tilmeldte hunde. Dette løb startede med at vi skulle ud på en tøm-
merflåde, dog valgte Færdig at svømme ved siden af. Derefter kom flere forhindringer som enten 
skulle kravles over eller under, for til sidst at skulle tage en vandrutsjebane, som bestemt ikke så 
elegant ud på vej ned af, men i mål kom vi og det er den fedeste fornemmelse.
Inden begge løb var jeg mega nervøs og tænkte; hvordan tager min hund det nu og alle de andre 
hunde og hvad siger folk til en Rottweiler? 

Men vi følte os så velkommen og da først løbet startede, så var Færdig fuldstændig ligeglad med 
de andre hunde og løbere, han havde kun én ting i hovedet og det var fremad.
Vores mål for næste år er at deltage i de 12 løb der er i Fit-Trailrun serien og derudover at kvalifi-
cere os til DM i K9Biathlon.

Kan kun sige til andre, der gerne vil prøve noget anderledes med sin hund, kom afsted det er 
mega sjovt, man får opbygget en masse tillid med sin hund og får prøvet grænser af man ikke lige 
troede ville kunne lykkes. Og sidst, men ikke mindst, man behøver ikke løb – ruterne kan også 
foregå i gang.
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IFR IGP VM – set fra sidelinjen
IGP VM 2022 blev dette år i Frankrig – i Aniche, en lille by i det nordvestlige Frankrig. I uge 42 
skulle det foregå med deltagelse af gode hundevenner. Vi var i forvejen i Spanien i uge 41 med 
hunde, trailer og det hele og det var da ingen omvej at køre over Frankrig. Det var det så, der 
var 1600 km og der var benzinkrise. Men afsted mod Frankrig kørte vi – med et par dunke med 
brændstof i traileren.

Vi nåede lige akkurat indmarchen og en fin tur på gåben gennem byen op til rådhuset, hvor der 
blev holdt tale og budt velkommen til alle deltagerne. Enkelte rottweilere var med på turen – uden 
mundkurv, som borgmesteren havde givet lov til, i denne særlige anledning af VM.

Vi blev indkvarteret i fin stil i mobile home på campingplads, hvor holdet med de danske ekvipager 
samt de tilrejsende hundevenner også boede. Det var en rigtig hyggelig måde at bo på. Så kunne 
vi spise alle sammen, dele os op i hold eller trække os tilbage selv, efter behov. Vi gjorde lidt af det 
hele. Hundene, som var velkomne på pladsen, nød de fine luftemuligheder og at være en del af 
hyggen indenfor.

Selve konkurrencen foregik fra torsdag meget tidlig morgen til lørdag eftermiddag. Vores første 
dansker havde trukket nr. 4 og skulle starte B- program i buldermørke, lidt senere C-program i 
silende regn. Ikke et ønskescenarie, men det kan man aldrig vide. Herefter gik til slag i slag. Vi 
gjorde, hvad vi kunne for at se de danske ekvipager, faktisk gjorde deltagerne selv det samme. 
Når en af danskerne var på spor og en anden dansker stillede på banen i B eller C, ja så sad vi og 
streamede for at følge med i det hele. Der var virkelig god team spirit, hvor alle ønskede hinanden 
god vind og håbede det bedste. Alle danskere kom heldigvis godt igennem, sidste dansker var på 
fredag eftermiddag, dvs. fredag aften var konkurrencen slut for Danmark. Det skulle da fejres! Det 
gjorde vi med manèr, - på holdeleders terrasse med sammenskud af mad til grillen og diverse, 
bl.a. gjorde en flaske Sismofytter lykke, også dagen derpå, for nogles vedkommende. En rigtig 
sjov og hyggelig aften.
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Det er altid stort at være en del af sådan et arrangement, også selv om det er fra sidelinjen. Det er 
jo ofte ”gamle” kendinge, der er med og det er sjovt at være der for dem og heppe på dagen. Og 
så er det altid imponerende hundearbejde, som man kun kan få inspiration af. Det ser legende let 
ud. I virkeligheden ligger der jo et hav af timer bag. Jeg blev som altid imponeret, og også lidt rørt, 
over de mange rottweilere samlet på et sted og som bare opførte sig eksemplarisk. Der var 55 
hunde som deltagere, som alle var på banen til ind- og udmarch og ikke et kny kom der fra dem. 
Der er bestemt håb for vores race!

En super hyggelig tur og jeg kan kun sige; Tag med, hvis I har mulighed for det!

/Bente Koch
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Ny Rottweilerkennel i Danmark - Rott vom Mikisuluk
Skrevet af Tanja Callesen Persson

Preben Pedersen har tidligere haft to han rottweilere og efter et par år uden hunde hvor han har 
gået med ideen om at oprette egen kennel gik han i gang med at lede efter en egnet tæve da 
tiden igen var til at have hund.

Det var vigtigt for Preben at finde en hund med gode drift og udstillingslinjer og Preben rejste 
derfor en del rundt, specielt i Tyskland, for at undersøge markedet. Valget faldt på Puma vom Wil-
den Westen som far som har klaret sig rigtig flot i udstillingsverdene men også vist sit værd i IGP 
verdenen.

Heldigt for Preben valgte den danske kennel WorknDream at parre deres tæve Billie med Puma 
vom Wilden Westen og Prebens plan begyndte nu at tage fart,  hvor han kunne hente lille 
WorknDream A Kind Of Magic (Claudy).

Preben har været meget aktiv rundt på forskellige træningsbaner og bestod færdelsesprøven i 
maj 2021 og senere på året blev Claudy avlskåret og i maj 22 kom IGP1 prøven i hus. Claudy har 
også vist rigtig gode kvaliteter indenfor udstilling og da sundhedsresultaterne vidste HD A og AD 0 
og OCD fri var Preben og Claudy klar til at starte kennel op.

For at kunne søge om kennelnavn kræver DKK at man tager deres opdrætteruddannelse. Preben 
tog yderligere Hundeholderuddannelsen som overbygning og har deltaget i forskellige kurser samt 
læst alt det materiale han kunne finde for at forberede sig bedst muligt. Derudover har han rådført 
sig med Uli Nomis og Ulla Mogensen som begge er meget erfarne opdrættere af Rottweilere.
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Kravet til den han hund der skulle bruges var først og fremmest at sundheden var i orden. Derud-
over skulle den have bestået en IGP3 prøve og et klart plus ville også være, hvis den havde klaret 
sig godt i udstillingsverdene. Preben rådførte sig med en del forskellige og da han blev guidet 
mod Kumo vom Hardebuscher Hof var han ikke i tvivl. Her var hunden som sammen med Claudy 
skulle ligge grundstenen for hans kennel.

Claudy skulle parres i Tyskland så det var vigtigt at følge hende fra hun gik i løb og der blev der-
for næsten dagligt taget ægløsningstest og da tallet begyndte at stige var det afsted og ramte det 
perfekte tidspunkt så Claudy kunne parres 4 gange over 4 dage. På femtedagen sagde hun fra og 
så gik turen tilbage til Danmark og den lange ventetid begyndte. 30 dage senere viste en scan-
ning 10 hvalpe i maven på Claudy.

Fødslen startede en tidlig morgen og indenfor en time var de første 5 hvalpe kommet til verdenen. 
Den 6. hvalp var desværre dødsfødt men hurtigt herefter kom der 3 friske. Den sidste hvalp ville 
desærre ikke rigtigt ud og da Claudy blev mere og mere træt valgte Preben at køre til dyrlægen 
hvor en scanning viste at der stadig var en hvalp tilbage og den blev taget ved kejsersnit. Det 
viste sig at være en kæmpestor han. Preben havde heldigvis fået hjælp af Uli under fødselen så 
hun kunne blive tilbage med hvalpene mens han kørte til dyrlægen med Claudy.

I forberedelse til hvalpenes ankomst havde Preben bygget en hvalpekasse i hans stue med tilhø-
rende løbegård til. Det var vigtigt for Preben at det blev stueopdræt uden at han havde forestillet 
sig det arbejde der skulle til og hvor hårdt det ville være når der kun var ham til at tage sig af det.
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Hvalpen der blev taget med kejsersnit skulle de første 3 døgn have sutteflaske og modermælkser-
statning hver anden time. Preben anrettede derfor en seng ved siden af hvalpekassen så han hele 
tiden var tæt på hvalpene og Claudy. 

Claudy klarede det hele så flot og var rigtig god til at tage sig af hendes hvalpe. Efter 3 uger i hval-
pekassen blev der i dagtimerne åbnet op til den lille løbegård. Preben husker ikke rigtigt dagene 
fra hinanden da det på repeat var vaske tæpper, rengøring af hvalpekasse/løbegård, fodring, 
væltede madskåle etc.

Fra hvalpene var 5 uger gamle kom de udenfor i haven. De kom også ud på flere ture i bil hvor de 
besøgte en børnehave og et plejehjem. Derudover blev de som stueopdræt naturligt udsat for støj 
i form af støvsuger, vaskemaskine og boremaskine.

Preben har en lukket gård hvor han har indkøbt diverse bolde, tunneller, vipper, boldbassiner, tel-
te, koste etc  og hvalpene miljøtrænes derfor efter bedste evne.

Hvalpene var 7 uger da jeg besøgte dem og de var alle meget nysgerrige på nye ting og indtog 
gården og dens legetøj meget hjemmevant. Mens jeg var der kom der flere hvalpekøbere og man 
kunne se at hvalpene var vant til at der skete en masse.

Den klart største udfordring i at få hvalpe har for Preben været de økonomiske omkostninger. Man 
skal gøre sig klart at det ikke er billigt at få hvalpe og at der er mange førstegangsindkøb. 

Inden hvalpene sendes afsted til dereres nye hjem bliver de chippet af DKK og Rottweilerklubben 
Danmark udfører en hvalpetest for at sikre at hvalpene kommer ud til de rigtige hjem.

Preben forsøger på bedste vis overfor hvalpekøberne at italesætte hvor vigtigt det er at træne en 
rottweiler og at han anbefaler at man unghundemetaltester sin hund og også gerne også avlskårer 
den. Derudover håber han at hvalpekøberne har lyst til også at udstille.
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Kennelnavnet Rott vom Mikisuluk betyder Lille Vinge og er efter Prebens søn som hedder Mikisu-
luk.

Det var en fornøjelse at besøge Preben og hans hvalpe og jeg ønsker ham held og lykke med 
hans kennelen og hans fremtidige planer.
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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

Først og fremmest vil vi gerne sige tak for de tilbagemel-
dingerne vi har fået fra sidste blad. Vi kan altid blive bedre 
men når man ligger mange timer i noget er det rart at høre 
fra jer om det også falder i jeres smag.

Det er så dejligt at flere og flere af jer sender materiale ind 
til os. Det gør bladet meget mere levende når historier fra 
jer kommer med. Fortsæt med det!

Året går nu på hæld og næste blad forventes at udkom-
me til April. Ligger i inde med et godt billede eller en god 
historie så send det gerne til os nu. Intet er for stort eller 
småt. Deadline for indsendelse af materiale til næste blad 
er 1 april.

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

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.: 42365152
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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