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2015 bliver et godt år
Så er vi i gang med et nyt år. Det ser ud til at blive ganske interessant. Først af alt 
kan vi fortælle, at de medlemmer af HB, som er på valg, har valgt at genopstille. 
Det er alle i HB glade for. Hvis de opstillede skulle blive valgt, giver det mulighed 
for at fortsætte de mærkesager, som alle i den nuværende bestyrelse er enige om. 
Vi taler her blandt andet om mere åbenhed, gennemsigtighed i klubbens kom-
munikation og en god tone i klubben, orden i eget hus: – økonomi – revision af 
lovsættet, samarbejdsaftale med kredse og budgetter til udvalg. Det er en længe-
revarende proces at skabe vedvarende forandringer i en interesseforening. Vi føler 
i HB, at vi godt fat i mange af områderne og med et år eller to til, vil rigtig mange 
ting være helt på plads.

Se vi på hvor, Rottweilerklubben står, er HB’s overordnede vurdering, at det går 
rigtig godt.

På brugssiden er vi med på toppen både nationalt og internationalt:
- Vi skaber rigtig gode udstillingsresultater – også internationalt.
- Vores danske dommere bliver brugt internationalt.
- Vi har fået indflydelse i IFR’s bestyrelse.
- Solid økonomi.
- Rottweileren er ikke med på observationslisten mere.
- Rottweileren er nummer 6 på DKK’s stambogsføringsliste – en populær race.
- Vi har et struktureret og anerkendt avlsgodkendelses system. Resultaterne kunne 
være bedre.
- Vi er vel den hundeklub i landet med den mest decentrale indflydelse
- Vi fornemmer, at vi er begyndt at tale lidt pænere til og om hinanden.

Det er glædeligt, at det er over en bred kam, at det går godt. For vi er og skal være 
en klub, som skal tage os af den hele hund og en bredt funderet medlemskreds 
med mange forskellige interesser. De gode resultater skyldes naturligvis først og 
fremmest de mange engagerede medlemmer, kredse og udvalg. Det er godt med 
mange aktive og dygtige medlemmer. Vi er også klar over, at der også er ting, som 
kan blive bedre. Det arbejder vi på i den takt og orden, som det nu kan ske i en 
interessebaseret forening.

Vi er sikre på, at 2015 bliver endnu et godt og spændende år. Der er som sædvan-
ligt mange arrangementer i vente. Vi skal have et stort IFR arrangement, og der 
er udstillinger og mentalbeskrivelser. Vi skal have vores bedste brugshunde med 
til VM igen, og så er der generalforsamling i IFR, hvor vi også deltager. Klubben 
har indtil videre valgt at være loyale overfor IFR og deres arrangementer. Da vores 
tyske venner ADRK har meldt sig ud af IFR og gerne vil etablere et samarbejde 
udenom IFR, indgår dette i vores overvejelser.

Med dette vil HB gerne ønske alle en god 2015 sæson.

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

Eftertryk:
Kun efter forudgående aftale med ansvarsha-
vende. 
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RKD’s formand 
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Forsidefoto: Opperby’s Boombastic

Bagsidefoto: Fairmoors Deja vu.

Indhold

3 HB’s hjørne
4 RKD kalenderen
5 Præsentation af HB kandidater
7 Generalforsamling dagsorden
8 Forslag til GF
14 Tilmelding til DKK IPO III DM
15 Information fra BHR
16 Samarbejdsaftalen
17 Sådan bliver du Mentalbeskriver
 DKK’s begyndermesterskab
20 Mentalbeskrivelsen kan og skal bruges   
 bedre
30 Rottweileren er steget i popularitet
31 Instruktørkursus med strejf af Marte Meo 
32 Kredsene informerer
34 Pletskud fra RKD medlemmerne
36 Nye tiltag på hjemmesiden
37 Lokalforeningerne
39 RKD Råd og Udvalg

HB’s hjørne

Rottweileren Februar 2015         3



Kalender 2015
Nyt fra RKD

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



Præsentation af HB kandidater
Nyt fra RKD
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Kandidaterne til det kommende valg af HB medlemmer præsenteres på denne og de følgende sider.

Kandidat: Svend Corvinius

Mit navn er Svend Corvinius. Jeg er gift med Anne Grethe gennem 25 
år. Vi har gennem 18 år været selvstændige. I de sidste 18 år har vi 
altid haft Rottweilere, som for os er en fantastisk skøn hund. Gennem 
de sidste tre år er vi begyndt at interessere os mere og mere for træ-
ning samt udstillinger, hvor de førhen ”bare” var familiehunde, der 
samtidig passede på os. Da vi stillede med vores 13 måneder gamle 
hanhund til UHM i Læborg, åbnede der sig også her en ny og særdeles 
spændende verden for os, og interessen med at arbejde med hundene 
fik et yderligere skub.
 Kreds 21 har stået for forplejningen til UHM i Læborg i 
2013 og 14 frem til banen i Læborg blev lukket i forbindelse med, at 
det daværende Avlsråd valgte at stoppe deres arbejde med øjeblikkelig 
virkning. Det har været spændende at se så mange forskellige hunde 
samt møde deres ejere og opleve den stemning, der er i forbindelse 
med et sådant arrangement. Det var knap så spændende - på nært 
hold - at opleve, hvordan nogle meget engagerede mennesker, bl.a i 
det daværende Avlsråd - der brugte en stor del af deres fritid på dette 
arbejde, måtte kaste håndklædet i ringen og opgive. Mest på grund af 
manglende kommunikation og svar på spørgsmål. Efter min mening 
er vi fremadrettet nødt til at gøre tingene på en anden og bedre måde 
og erkende, at man ikke kan tie noget ihjel, men at åbenhed er vejen 
frem, således at disse situationer ikke opstår igen.
 Det er min overbevisning at man i bestyrelsen er nødt til 
at have tillid til det arbejde, de valgte medlemmer af udvalg og råd 
udfører, og at det er en nødvendighed, at man samarbejder på en 
måde, der gør, at ekspertisen kommer nedefra i systemet og op og ikke 
modsat. Gennem de efterhånden mange år, RKD har eksisteret, er der 
opbygget et betydeligt materiale vedr. den mentale side af rottweile-
ren. Det er min opfattelse, at dette mangeårige arbejde skal stilles til 
rådighed for medlemmerne som et værktøj til hjælp vedr. det fremad-
rettede avlsarbejde.

Jeg har nu i tre perioder været formand for kreds 21. Jeg må erkende, 
at jeg stadig har meget at lære, men jeg brænder for racen og synes, 
det er vildt spændende at deltage i arbejdet og på denne måde udvikle 
mig. Jeg vil gerne arbejde for, at vi i klubben ”favner” bredt, således 
vi er en klub for alle: Når dette er sagt, mener jeg også, det er vigtigt, 
at vi som klub støtter godt op - både økonomisk og moralsk - om de 
hundeførere, der træningsmæssigt - på højt plan - yder en stor indsats 
for vores race og klub, og at dette alene afgøres af de opnåede resulta-
ter for den enkelte.
 Jeg vil arbejde for at styrke klubben via åbenhed og mere 
oplysning om beslutningerne, der træffes i klubben. Dette således, at 
den store gruppe af passive medlemmer, der i dag er i foreningen, for-
håbentlig fastholdes og får lyst til at deltage mere aktivt. Der ligger 
yderligere en stor opgave i det forhold, at RKD forholdsvis har en lille 
tilgang af medlemmer i forhold til antallet af nye hunde.
 Det forhold, at rottweileren i dag er den sjette mest popu-
lære hund i Danmark, er selvfølgelig dejligt men vækker også - med 
god grund – bekymring, da dette forhold ikke helt afspejler sig træ-
ningsmæssigt i kredsene. Det vil fremadrettet kræve et stort arbejde 
for klubben at forbedre dette således, at rottweileren ikke igen kom-
mer i politikernes søgelys.
 Yderligere vil jeg gerne arbejde for, at vi alle gør os klart, at 
vi er her, fordi vi har en stor fælles interesse, nemlig Rottweileren. At 
vi alle er repræsentanter for denne race. At det derfor er af stor betyd-
ning, hvordan vi opfører os i det daglige samt til arrangementer og i 
diverse medier. Omgangstonen skal være ordentlig og sober, så vi alle 
kan være den bekendt og være stolte af den klub, vi er medlemmer af.

Mvh. Svend Corvinius

Opstilling af Svend Corvinius
Hermed stiller og anbefaler medlem nr. 280 Vilhelm Vedel, at 

Svend Corvinius, RKD kreds 21, Sydjysk, opstiller og bliver valgt 

ind i bestyrelsen på den kommende generalforsamling i april 2015.

 
ÆrbødigstVilhelm VedelKreds 24

Opstilling af Svend Corvinius

Undertegnede opstillere opfordrer RKD’s medlemmer til at støtte 

op om Svends kandidatur til Hovedbestyrelsen. Svend er formand 

for kreds 21, hvor han gør et stort arbejde for at få kredsen, der 

strækker sig over et stort område, til at fungere og samarbejde med 

forskellige tiltag. På det personlige plan har vi lært Svend at kende 

som et venligt og behageligt menneske, som vi med glæde stemmer 

på til generalforsamlingen.

 
Med venlig hilsen

Kirsten Lillelund Opstilling af Svend Corvinius

Vi vil med glæde opstille Svend til Hovedbestyrelsen, da han gør 

meget for klubben. Han er et meget behageligt menneske, som vil 

kæmpe for en ordentlig omgangstone, og at tingene foregår retfær-

dig i alle henseende. Han er som person humør fyldt, og rar at sam-

arbejde med.

 
Venlig hilsen 

Pia og Palle Kulmback
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Præsentation af HB kandidater fortsat

Kandidat: Carsten Henriksen
- genvalg

Jeg genopstiller til bestyrelsen og håber naturligvis at blive valgt.

Det er for mig vigtigt at tænke på klubben som et sted, hvor man 
arbejder med alle fasetter af det at være rottweiler, i Danmark og i 
verden.
 Det betyder, at det er vigtigt at være en velfungerende klub. 
Det er vigtigt for mig, at der er stor åbenhed om, hvad der sker i klub-
ben, og at kommunikationen er synlig og tilgængelig. Det er vigtigt, at 
vores love er opdaterede og tilpasset til klubbens situation. 
 Målrettet avlsarbejde er vigtigt, og her er beskrivelse af 
hundens mentalitet en meget vigtig ting. Jeg mener, at mentalt sunde 
hunde skal prioriteres højt. Som udstillingsdommer har jeg selvfølge-
lig også fokus på, at vores hunde ser godt ud og kan klare sig interna-
tionalt i konkurrence.
 Vi har en god, decentral struktur i klubben, med meget ind-
flydelse til kredsene, det skal vi fasholde for at sikre et fortsat ordnet 
og værdiskabende samarbejde mellem kredse og hovedklub. Det at 
være en interesseklub, betyder også, at der er mange medlemmer med 
mange forskellige interesser. Der skal være plads til alle og tilbud til 
alle. Brugsarbejdet bør dog til stadighed være et fyrtårn i klubbens 
arbejde, det gælder både på eliteplan, men også bare det at få lov til at 
samarbejde med sin hund i en eller anden sammenhæng.

Det er summen af disse ting, jeg arbejder for og bidrager til i en besty-
relse. Jeg synes, at samarbejdet i bestyrelsen har været godt og respekt-
fuldt i de seneste perioder og vil gerne tage endnu et nap.

Carsten Henriksen, Vodskov

Genopstilling af Carsten Henriksen og Merete Andersen

HB bakker 100 % op omkring både Merete og Carsten.

Det at arbejde i en bestyrelse i en klub som vores, kræver rigtig 

meget af det enkelte bestyrelsesmedlem. Vi står på mål for rigtig 

mange ting, og det er, i mange situationer, et spørgsmål om tillid til 

de andre medlemmer af bestyrelsen.

 
For 2 år siden kom Merete og Carsten ind i den nuvæ-

rende bestyrelse, de bidrager begge med mange gode input. 

 
Set ud fra en samlet bestyrelse og de arbejdsopgaver der 

er, oplever vi, at den sammensætning, der på nuværende tidspunkt 

er i HB, dækker medlemmernes interesser/behov ganske bredt: Lo-

kalforeninger, udstilling, brugsarbejde og den mentale del er godt 

repræsenteret. Vi supplerer hinanden, så vi kommer hele vejen 

rundt. Vi er bestemt ikke enige i alting, hvilket. efter vores opfat-

telse, også er vigtigt, at vi ikke er. Men vi formår altid at få arbejdet 

os frem til fælles fodslag, hvilket er meget vigtigt, at man kan i en 

klub med så mange interesseområder.

 
For at vi kan få færdiggjort de projekter, vi har sat i søen, 

håber vi derfor, at medlemmerne vil bakke op om vores 2 kandida-

ter.

Med venlig hilsen

Henrik Fuchs, Morten Mundt og Britta Nielsen

Kandidat: Merete Andersen
- genvalg

Jeg ønsker hermed, at genopstille til hovedbestyrelsen i Rottweiler-
klubben Danmark.

Jeg er 42 år og har haft Rottweiler de sidste 17 år. Jeg er aktiv hunde-
fører og instruktør i både Rottweilerklubben og hos DKK kreds 09.
Jeg har de sidste to år har været en del af Rottweilerklubben Dan-
marks hovedbestyrelse, specielt det første år var turbulent, da flere i 
bestyrelsen var nye i hvervet.
 Jeg har i den forbindelse brugt rigtig mange ressourcer på 
at sætte mig ind i arbejdet og de arbejdsgange, der er i og omkring 
klubben. Det har til tider været noget af en prøvelse, men også meget 
lærerigt. Jeg føler, at vi i den siddende bestyrelse har et rigtig godt 
samarbejde. Vi kender og respekterer hinandens styrker/svagheder, og 
på den måde supplerer vi hinanden rigtig godt. 
 Hvis jeg får lov til at fortsætte det arbejde, vi som besty-
relse er begyndt på, ligger det mig meget på sinde, at hovedbestyrelsen 
bliver endnu bedre til at melde ud til vores medlemmer omkring det 
arbejde, vi laver. 
 De sidste år har kredsene været inviteret med til fællesmø-
der - arrangeret af hovedbestyrelsen. På disse møder har hovedbesty-
relsen, råd/udvalg og kredse haft mulighed for at informere/debattere 
det arbejde, vi hver især går og laver. Det er mit håb, at flere kredse vil 
tage imod tilbuddet, da jeg ser disse møder som en af måderne til, at 
hovedbestyrelsen kan komme tættere på klubbens medlemmer. 
 Jeg vil, sammen med den øvrige bestyrelse, fremadrettet ar-
bejde videre med at forbedre klubbens økonomi, bevare racen, være 
synlig for medlemmerne, arbejde for bedre kommunikation/større 
samhørighed kredsene imellem, samt forsøge at øge antallet af med-
lemmer, så det bliver en ”selvfølgelighed” for alle Rottweiler ejere at 
blive medlem af klubben. Sammen står vi stærkere på alle fronter. 
 Jeg mener, vi i den siddende hovedbestyrelse har lavet et 
godt stykke arbejde, som fortjener at blive arbejdet videre med. Vo-
res beslutninger/handlinger er ikke altid lige populære, men nogen 
gange er man nødt til at træffe beslutninger, ikke alle synes om, om 
end nødvendige beslutninger for at holde den valgte strategi og ”røde 
tråd” i klubben. De beslutninger, vi gennem de sidste to år har taget i 
hovedbestyrelsen, kan jeg med hånden på hjertet sige, er truffet ud fra 
det, vi har følt, var det rigtige for klubben på det givne tidspunkt.
 Det er mit håb, at klubbens medlemmer vil støtte den nu-
værende bestyrelses arbejde ved at give os mulighed for at færdiggøre 
den proces, vi er i gang med.

Med venlig hilsen
Merete Andersen
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Generalforsamling i
Rottweilerklubben Danmark

søndag d. 19. april 2015, kl. 12:00 - 17:00

Sted: Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af minimum 2 stemmetællere.

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves.

4. Formandens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

6. Beretning fra de faste udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love.
 6.1 AR.
 6.2 BHR/UDD.
 6.3 UU.
 6.4 MT.
7. Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Vel mødt!

Præsentation af HB kandidater fortsat

GF Dagsorden

Kandidat: Poul-H. Ejlertsen

Poul Ejlertsen opstiller hermed til Hovedbestyrelsen i Rottweilerklub-
ben Danmark.



Forslag vedr. lovene

Forslagene fremsættes af:
Svend Corvinius, Anne Grethe Corvinius, Pia Kulmback, 
Palle Kulmback, Poul-H Ejlertsen, Jytte Lund Holmgaard, 
Vilhelm Vedel

Efterfølgende punkter foreslås ændret og indført i RKD’s 
vedtægter, såfremt de på GF 2015 bliver vedtaget.

Forslag 1:
Begrundelse: Der har gennem de sidste år været rejst kritik 
af tidspunktet for offentliggørelse af klubbens regnskab. For 
at give medlemmerne mulighed for at overskue regnskabet, 
samt bringe hovedklubben på linje med kredsenes love, fore-
slås under punkt 12.4 regnskab, følgende ændringer bragt til 
afstemning.

Nuværende punkt 12.4: 12.4 Klubbens årsregnskab revide-
res af to revisorer og offentliggøres for klubbens medlemmer 
inden den ordinære generalforsamling. Foreslås ændret til:
12.4 Klubbens årsregnskab revideres af to revisorer og offent-
liggøres for klubbens medlemmer enten i klubbens blad eller 
med personlig post til hvert enkelt medlem senest 5 uger inden 
den ordinære generalforsamling.

Svar fra HB:
Vi synes, at det er et godt forslag, men vi kan ikke støtte for-
slaget om 5 uger, da det ikke er praktisk. HB stiller modforslag 
om, at det derimod skal offentliggøres 14 dage før.

Forslag 2:
Begrundelse: De sidste par år har det virket forkert, at det 
ikke er klubbens kasserer, der fremlægger og svarer på 
spørgsmål vedr. regnskabet. På dette grundlag foreslås føl-
gende afsnit indført under punkt 12.6:
12.6- Klubbens regnskab fremlægges og gennemgås af klub-
bens kasserer.

Svar fra HB:
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Hvis kassereren er syg, vil 
det kræve en ny generalforsamling alene vedrørende det ene 
punkt, og det vil være en stor omkostning.
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Forslag til generalforsamlingen
Nyt fra RKD

Hermed forslag, som vil blive taget op på den kommende generalforsamling, samt HB’s svar på forslagene.

Forslag 3:
Begrundelse: Regnskabet gennem de sidste år virker meget 
overordnet og generelt og udetaljeret. Derfor foreslås punkt 
12.7 indført: 12.7- Regnskabet skal være udarbejdet på en 
måde, der synliggør de enkelte udvalgs udspecificerede indtæg-
ter og udgifter. 

Svar fra HB:
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da vi mener, regnskabet er 
tilstrækkeligt udspecificeret og på samme niveau, som det har 
været i over 5 år. Hvis det skal udspicificeres på alle udgifter og 
indtægter på udvalg, vil det betyde, at alle regnskabsposter skal 
vises enkeltvis, og det er ikke formålet med et regnskab. 

Forslag 4:
Begrundelse: For at forhindre misbrug af stemmesedler, der 
er unummererede, foreslås følgende indført under punkt 16 
Dagsorden. Nuværende punkt 16.3: Valg til hovedbestyrel-
sen sker ved skriftlig hemmelig afstemning på stemmesedler, 
der udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer senest 
2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 16.3 Ændres til:
16.3 Valg til hovedbestyrelsen sker ved skriftlig hemmelig af-
stemning mellem de stemmeberettigede medlemmer, der er 
fremmødt til generalforsamlingen.

Svar fra HB:
Vi kan ikke støtte forslaget, da vi mener, det er alle medlemmers 
ret at stemme til bestyrelsen, også uden fremmøde ved 
generalforsamlingen.

Forslag vedr. lovene

Forslaget fremsættes af: HB

Efterfølgende punkt foreslås ændret og indført i RKD’s ved-
tægter, såfremt det på GF 2015 bliver vedtaget.

Begrundelse: Der har gennem de sidste år været rejst kri-
tik af tidspunktet for offentliggørelse af klubbens regnskab. 
Nuværende punkt 12.4: 12.4 Klubbens årsregnskab revide-
res af to revisorer og offentliggøres for klubbens medlemmer 
inden den ordinære generalforsamling. Foreslås ændret til:
12.4 Klubbens årsregnskab revideres af to revisorer og offent-
liggøres for klubbens medlemmer enten i klubbens blad eller 
med personlig post til hvert enkelt medlem senest 2 uger inden 
den ordinære generalforsamling.
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Forslag vedr. avlsforbud

Forslaget fremsættes af: Uli Nomis

Hermed mit forslag til Generalforsamlingen 2015 vedrøren-
de ændring af de såkaldte ”stopklodser” ved UHM/MB, der 
tidligere har udløst avlsforbud på adskillige rottweilere.

Mit forslag går ud på, at stopklodser, der vedrører alt an-
det end skudprøven, fjernes, kun disse skal vedblive at være 
stopklodser, alle de andre fjernes med følgende begrundelse:

Hundenes reaktioner fortolkes forskelligt og en uvant tester, 
som ikke er vant til rottweileren som race, dens reaktioner 
og især den anvendelse og egenskaber som brugshund, skal 
ikke have mulighed for at dumpe en hund og fratage den 
avlsretten permanent. En enkelt test, som har så mange fejl-
margener bør ikke danne grundlag for avlsarbejdet af rott-
weileren i Danmark. 

Samme test har, siden Stopklodserne blev indført, oplevet 
ændringer i teksten, bedømmelsen og udførelsen flere gange, 
uden der er blevet skelet til, hvorvidt stopklodserne skulle 
ændres tilsvarende.

Forslagets ordlyd er:
En UHM/MB skal gennemføres af en danskejet rottweiler 
inden avl. Kriterierne for godkendt mentalbeskrivelse er en 
komplet test fuldført, her må hunden ikke ramme stopklod-
serne 8-4 eller 8-5, der vedrører skud. En hund, der viser 
sig skudræd, kan ikke godkendes. En hund, der stoppes un-
dervejs i testen, kan ikke godkendes. Der er intet alderskrav 
for opnåelse af MB. En hund, der efter 2 mentaltestforsøg, 
stadig ikke har formået at gennemføre en UHM/MB, kan 
ikke godkendes til avl, medmindre den senere består en AK 
(avlskåring) ved RKD. For udenlandske hunde, der benyttes 
i avl, gælder nuværende regler. Der stemmes. om forslaget 
kan godkendes: ja eller nej.

Svar fra HB:
Bestyrelsen vil anbefale et nej, men vi vil se på disse stopklod-
ser og snakke med DKK i denne sag.

Forslag til generalforsamlingen fortsat

Forslag til ændring af præmieringen ved 
avlskåringen

Forslaget fremsættes af: Uli Nomis

Hermed stiller jeg forslag til ændring af præmieringen ved 
avlskåringen (AK) i Rottweilerklubben Danmark.

Selve udførslen med mentaltest, eksteriørbeskrivelse med til-
hørende cykeltur ifølge de allerede gældende regler for avls-
kåring, vil jeg ikke ændre på, udelukkende præmieringen i 
de forskellige momenter. Forslaget lyder :

Generalforsamlingen pålægger Hovedbestyrelsen (HB) og 
Avlsrådet (AR), at pointgivningen fjernes fra avlskåringen 
(AK) ændres efter følgende regler:

”Efter bedømmelsen af hunden på mentaltestbanen kan den 
opnå betegnelsen BESTÅET eller IKKE BESTÅET, ikke beståe-
de hunde skal have begrundelsen for præmieringen anført AK-
skemaet. Krav for bestået mentaltest:  Max. 32 anmærkninger 
på testen. Hunde der bider testpersonale/tilskuere eller andre 
personer på dagen kan ikke avlskåres.

Efter eksteriørbeskrivelsen kan hunden opnå betegnelsen BE-
STÅET eller IKKE BESTÅET, ikke beståede hunde skal have 
begrundelsen for præmieringen anført AK skemaet. 
Krav for bestået: Eksteriør der ikke viser diskvalificerende fejl 
jvf. den gældende FCI-standard  og som lader sig håndtere un-
der hele beskrivelsen samt cykelturen.

Avlsrådet (AR) tildeler også betegnelsen BESTÅET eller IKKE 
BESTÅET. Efter følgende regler:

Hunde med HD status A, B og C og med AD status 0, 1 og 2 
kan opnå BESTÅET. Hunde med HD status D og E kan og 
med AD status 3 kan ikke avlskåres og er IKKE BESTÅET.

Hunde der tildeles IKKE BESTÅET på avlskåring, er:
Hunde, som er opereret for entropion / ektropion.
Hunde, som lider af kryptorchisme.
Hunde, som er uacceptable i avlen pga. arvelige forhold.

Avlsrådet kan afkåre en allerede avlskåret hund, såfremt 
Avlsrådet får viden om arvelige forhold, som gør anvendelse 
i avl uacceptabel. Avlsrådet kan endvidere indstille til 
Hovedbestyrelsen, at en allerede avlskåret hund afkåres, 
såfremt hundens adfærd udarter sig således, at den 
miskrediterer racens omdømme.

Fortsættes side 10
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Forslag til generalforsamlingen fortsat

Avlsrådet kan give en kommentar på AK skemaet om evt. fejl 
de har gennemgående kendskab til i hundens linjer: sprængt 
ledbånd, entropion, kryptokisme m.v. samt forældredyrs og 
kuldsøskendes HD/AD og AK status. 

Kun hunde der får betegnelsen BESTÅET i mentaltest, 
eksteriørbeskrivelse og AR kan opnå titlen avlskåret ( AK 
). Såfremt en hund har været stillet til UHM/MB inden 
AK, vedlægges også testskemaet for denne til AK-skemaet. 
Perioden, en hund kan stille til AK: 2 år – til 6 år med, gælder 
både hanner og tæver.”

Begrundelsen for ovenstående forslag er, at der med de 
avlsgodkendelsesregler ved DKK, bør en AK være lige for alle 
deltagende hunde og der skal IKKE skelnes til forældredyrenes 
evt. AK status. Ved en AK opnås en større viden om hundens 
mentale egenskaber samt eksteriørmæssige fortrin/mangler 
.Derved kan vi få flere til at deltage på AK arrangementerne 
og ikke kun bruge UHM til avlsgodkendelse.
Alderskravet sættes en anelse op, for at give mulighed for at 
importerede samt voksne hunde kan testes og godkendes til 
avl.

Svar fra HB:
Bestyrelsen kan ikke støtte dette forslag. Men vi vil gerne sætte 
AR, der er vores eksperter, til at undersøge sagen i 2015 og 
komme med forslag på dette område. 

Forslag om oprettelse af et Raceråd

Forslag 1 til ændring af Rottweilerklubben Danmarks love. 
Forslag 2 om budget og økonomiske ressourcer.

Forslagene fremsættes af: Sten Søndergaard og
Henrik Neumann.

Indledning
Selv om rottweileren ikke som frygtet kom med på listen over 
forbudte hunde ved revisionen af Hundeloven i 2013/2014, 
vil det være uansvarligt og naivt at tro, at racen er fredet i 
Danmark i al fremtid. Det viser de politiske og mediemæs-
sige forløb op til ændringen af Hundeloven i 2010 og igen op 
til revisionen af loven i 2013/2014 tydeligt.
 Der er altså al mulig grund til at fortsætte og styrke 
arbejdet for at sikre rottweilerens fortsatte eksistens som 
hunderace i Danmark. Derfor foreslås, at Rottweilerklubben 
Danmark på samme vilkår, som er gældende for de eksiste-
rende Avlsråd og Brugshunderåd, opretter et nyt Raceråd, 
der som hovedopgave skal arbejde for en fremtid uden re-
striktioner for rottweileren i Danmark.
 Forslaget om et Raceråd er delt i to delforslag. Det 
første forslag (Forslag 1) handler om de vedtægtsændringer, 

der er nødvendige for at oprette et sådant Raceråd og kræver 
2/3 flertal på generalforsamlingen for at blive vedtaget, mens 
det andet forslag (Forslag 2) pålægger Hovedbestyrelsen at 
tilvejebringe det nødvendige økonomiske fundament, så et 
nyt Raceråd også vil kunne fungere i praksis. Dette forslag 
kræver kun almindeligt flertal for at blive vedtaget og falder 
væk, såfremt Forslag 1 ikke vedtages.

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER (Forslag 1):
§§ 2.1, 10.3, 11.3 ændres og der indsættes en ny § 12 i Rott-
weilerklubben Danmarks love. Efter indsættelsen af ny § 12 
ændres den hidtidige § 12 til ny § 13, hidtidig § 13 ændres til 
ny § 14 og så fremdeles. Desuden ændres hidtidig § 28.
 I den nuværende § 2.1 foreslås indsat ordet “Race-
råd”, således at den fremtidige ordlyd bliver som følger:
2.1 Rottweilerklubben Danmark er opbygget med urafstem-
ning, generalforsamling, bestyrelse, Avlsråd, Brugshunderåd, 
Raceråd, lokalforeninger og medlemmer.
 I den nuværende § 10.3 foreslås indsat orden “Ra-
cerådet”, således at den fremtidige ordlyd bliver som følger:
10.3 Avlsrådet skal føre referat over sine møder og tilsende be-
styrelsen samt Brugshunderådet og Racerådet en kopi heraf.
 I den nuværende § 11.3 foreslås indsat orden “Ra-
cerådet”, således at den fremtidige ordlyd bliver som følger:
11.3 Brugshunderådet skal føre referat over sine møder og til-
sende bestyrelsen samt Avlsrådet og Racerådet en kopi heraf.

Ny § 12 foreslås udformet som følger:
12 Racerådet
12.1 Racerådet udpeges / godkendes af hovedbestyrelsen.
12.2 Racerådet skal arbejde i nøje overensstemmelse med 
Rottweilerklubben Danmarks formålsparagraf og nærmere 
bestemmelser fastsat i Racerådets forretningsorden. Race- 
rådets forretningsorden fastsættes af hovedbestyrelsen efter 
høring af Racerådet.
12.3 Racerådet skal føre referat over sine møder og tilsende 
bestyrelsen samt Avlsrådet og Brugshunderådet en kopi heraf.
12.4 Racerådet kan til bestyrelsen indstille tiltag, der har 
til formål af sikre rottweilerens fremtid i Danmark og 
internationalt, herunder tiltag, der kan forbedre racens almene 
omdømme samt tilpasse racen til det omgivende samfunds 
krav og forventninger uden at sætte rottweilerens egenart og 
karakteristika som brugshund over styr.
12.5 Racerådet har overfor hovedbestyrelsen ansvaret for 
arbejdet i diverse underudvalg som specificeret i Racerådets 
forretningsorden og kan indstille medlemmer hertil.

Hidtidige §§ 12-27 med underopdelinger ændres, så de 
fremtidig bliver §§ 13-28.

Hidtidig § 28 ændres til ny § 29 med følgende ordlyd:
29 Ikrafttrædelsesbestemmelser
29.1 Lovene træder i kraft 1. april 2002 efter reglerne for 
lovændringer, gældende loves kapitel 9.



§§ 5.9, 8.1, 17.1 og 20.2 er ændret med virkning fra 1. april 
2004.
§ 6.3 er ændret med virkning fra 2. november 2010.
§§ 2.1, 10.3 ,11.3 er ændret, §§ 12-27 renummereret til §§ 13-
28 samt ny § 12 indsat, mens § 28 er ændret og renummereret 
til § 29 med virkning fra 1. april 2015.

FORSLAG OM SELVSTÆNDIGT BUDGET FOR ET NYT 
RACERÅD (Forslag 2):
Rottweilerklubben Danmarks ordinære generalforsamling 
2015 pålægger hovedbestyrelsen i samråd med medlemmerne 
af det nye Raceråd at udarbejde et selvstændigt budget 
og tilvejebringe de i budgettet forudsatte økonomiske 
ressourcer til brug for Racerådets aktiviteter fra 1. april 2015 
og fremefter.

I budgettet tages højde for, at Rådgivningstjenesten og 
Pressetjenesten lægges ind under Racerådet og revitaliseres.

Begrundelsen for Forslag 1 om oprettelse af et Raceråd
De politiske og mediemæssige forløb op til ændringerne 
af Hundeloven i 2010 og 2014 viser, hvor tilfældigt den 
gældende raceforbudsliste er blevet til og hvor tæt på et 
dansk raceforbud, rottweileren i virkeligheden var i 2010.

Kun det faktum, at det politiske initiativ til at forbyde 
rottweileren som race kom en eller to dage for sent i den 
politiske proces op til udvidensen af forbudslisten fra to 
til 13 hunderacer i 2010 er årsag til, at rottweileren ikke er 
forbudt i Danmark i dag. Initiativet fra Dansk Folkeparti 
resulterede dengang derfor ikke i et raceforbud, men førte 
i stedet til oprettelsen af den såkaldte observationsliste, hvor 
det var et politisk krav, at to specifikke racer skulle med, 
hvoraf rottweiler var den ene.

Specielt de enkelte politikredses uensartede og ofte 
unødvendig nidkære håndtering af de skærpede bestem-
melser i 2010 Hundeloven om administrativ aflivning 
af hunde, der havde bidt, førte i løbet af 2012 og foråret 
2013 til en ændret holdning i medierne og offentligheden 
til spørgsmålet om aflivning og forbud mod flere racer. 
Da sundhedsvæsenet desuden havde opgivet at føre en 
landsdækkende statistik over antallet af hundebid fordelt 
på racer, og Odense Universitetshospital kunne påvise, at 
forbuddene mod de 13 navngivne hunderacer ikke påvirkede 
omfanget af hundebidskader, forelå der i 2013/2014 hverken 
statistisk dokumentation eller politisk motivation til at 
forbyde flere hunderacer.

Som kulmination på denne udvikling i mediernes og 
offentlighedens holdning kom så den såkaldte Thor-sag, 
hvor politiassistent Lars Bo Lomholdt den 29. januar 2013 
“kidnappede” schæferhunden Thor for at redde den fra en 
åbenbar urimelig aflivning. Sagen, der førte til at politiassis-

tenten mistede sit job hos politiet, var i høj grad medvirkende 
til at vende stemningen i medierne og i offentligheden.

I december 2013 overtog socialdemokraten Dan Jørgensen 
Fødevareministeriet, der siden 2011 havde haft ansvaret 
for Hundeloven. Danmark har næppe nogen sinde haft en 
mere  dyrevenlig minister end Dan Jørgensen, der i 2012 blev 
kåret til “Årets Dyreven” af Dyrenes Beskyttelse. Han havde 
mere end et halvt år som minister til at sætte sit aftryk på 
revisionen af Hundeloven, der blev vedtaget 25. juni 2014, og 
han havde stort set hele den danske hundefaglige ekspertise 
- med Dansk Kennel Klub som undtagelse - som opbakning 
til at fjerne forbudslisten fra 2010 helt eller delvist. Alligevel 
valgte ministeren at foreslå forbudslisten fastholdt uændret. 
Observationslisten, der viste sig at være behæftet med fejl 
og alvorlige dokumentationsmæssige svagheder, blev dog 
fjernet.

Disse forløb viser tydeligt, at det er mediemæssige og politiske 
tilfældigheder, der har været afgørende for rottweilerens 
beståen som race i Danmark. Racens fremtidsudsigter kan 
imidlertid hurtigt ændre sig. Nogle få, alvorlige bidepisoder 
i medierne, kombineret med en politiker, der gerne vil 
markere sig, kan meget hurtigt føre frem til et forbud mod 
racen, så længe forbudslisten i hundeloven er intakt.

For at sikre rottweilerens beståen som race i Danmark har 
Rottweilerklubben Danmark derfor brug for en målrettet 
indsats gennem et Raceråd, der løbende skal arbejde for at:
- forbedre rottweilerens omdømme i offentligheden, i 
medierne og blandt politikerne.
- informere offentlighed, medier og lovgivere om hundens 
grundlæggende etologi, så der skabes en bredere forståelse 
for hundes naturlige adfærd og behov i et moderne samfund.
- tilpasse rottweileren til det omgivende samfunds krav uden 
at sætte rottweilerens enestående temperament, egenart og 
karakteristika som brugshund over styr.
- arbejde for indførelse af mere hensigtsmæssig og etologisk 
solidt funderet lovgivning om hunde, herunder ved 
inddragelse af internationale erfaringer, blandt andet med 
udgangspunkt i Calgary- modellen.
- samarbejde med klubber og organisationer i Danmark og 
internationalt med samme holdinger som Rottweilerklubben 
Danmark i spørgsmålet om hundelovgivning.

Overordnet er de ovenfor skitserede opgaver naturligvis 
hovedbestyrelsens ansvar. Al erfaring med vekslende 
hovedbestyrelser gennem tiderne viser imidlertid, at 
langsigtede strategier og arbejdsopgaver meget ofte må 
udskydes til fordel for løsningen af de konkrete opgaver, 
problemstillinger og udfordringer, der hele tiden opstår og 
trænger sig på.

Fortsættes side 12
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Forslag til generalforsamlingen fortsat

I erkendelse af, at sådan forholder det sig i enhver klub, hvor 
indsatsen bygger på frivillig indsats, har tidligere tiders kloge 
rottweilerfolk sørget for at få lagt de vigtige avlsopgaver 
og brugshundeopgaver over i henholdsvis Avlsrådet og 
Brugshunderådet - og sørget for, at få de to råd skrevet 
ind i vedtægterne, så arbejdet er sikret uanset stemningen, 
ressourcerne og engagementet i vekslende hovedbestyrelser.

Derfor er det vigtigt at skrive et nyt Raceråd ind i vedtægterne 
på samme måde. Det betyder, at en mere eller mindre 
tilfældig sammensat hovedbestyrelse engang i fremtiden 
ikke kan bremse arbejdet med et pennestrøg, men i stedet 
må gå til klubbens øverste myndighed, generalforsamlingen, 
hvis Racerådet skal nedlægges eller ændres radikalt. Det 
betyder også, at Racerådet hvert år skal aflægge beretning til 
generalforsamlingen, så hele klubben løbende kan følge med 
i Racerådets arbejde og planer.

Omvendt indebærer konstruktionen, som vi allerede kender i 
dag fra Avlsrådet og Brugshunderådet, at klubbens bestyrelse 
alligevel har stor indflydelse på arbejdet i Racerådet. Det er for 
det første bestyrelsen, der udpeger og afsætter medlemmer 
i rådene, og det er bestyrelsen, der i samarbejde med det 
enkelte råd skriver rådets forretningsorden, hvor struktur 
og arbejdsområder fastlægges ud fra de meget overordnede 
retningslinjer, der er skrevet ind i vedtægterne.

Endelig kan Racerådet ikke selvstændigt gennemføre tiltag 
eller initiativer udadtil. Dertil kræves hovedbestyrelsens 
godkendelse, ligesom det er tilfældet med initiativer fra 
Avlsråd og Brugshunderåd. Til gengæld er det oplagt, at de tre 
råd arbejder tæt sammen for i samspil med hovedbestyrelsen 
at sikre den bedst mulige fremtid for rottweileren.

I kraft af Racerådets formål og arbejdsområde vil det 
være naturligt at puste nyt liv i Rådgivningstjenesten og 
Pressetjenesten ved at lægge de to tjenester ind i Racerådets 
regi som underudvalg eller -aktiviteter. Formålet med de 
to serviceorganer har fra starten entydigt rettet sig mod 
sikring af racens fremtid i et afbalanceres samspil med det 
omgivende samfund.

Begrundelsen for Forslag 2 om selvstændigt budget for et 
Raceråd
Ligesom det er tilfældet i Avlsrådet og Brugshunderådet, er 
et selvstændigt økonomisk råderum forudsætningen for, at 
et Raceråd kan løse sine opgaver.Der skal bruges penge til 
mødeaktivitet, telefonudgifter m.v., så rådets medlemmer, 
der må forventes at bo forskellige steder i landet, kan mødes 
enten digitalt via Skype eller fysisk i det omfang, det er 
nødvendigt.
 Desuden kræver genoptagelsen af aktiviteterne i 
Råd-givningstjenesten, at der er et tilstrækkeligt beløb til 
rådighed til dækning af tjenestens kørselsudgifter. Specielt

Rådgivningstjenestens funktion som “udryknings- og 
opklaringstjeneste” i tilfælde af alvorlige bidepisoder 
med rottweilere involveret kræver, at vagthavende i 
Rådgivningstjenesten kan handle omgående uden først at 
skulle søge en overordnet myndighed i klubben om tilladelse 
til at bruge penge på kørsel og afledte udgifter i øvrigt. 

Også i relation til Pressetjenesten er det nødvendigt, 
at Rådgivningstjenesten kan operere akut. Det er 
Rådgivningstjenesten, der via sin opklaringsfunktion skal 
levere de fakta om bidepisoden, der er nødvendigt for, at 
Pressetjenesten kan agere hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt 
hurtigt.

Vi skal hermed anbefale generalforsamlingen 2015 at stemme 
for forslagene om at oprette et Raceråd og tilvejebringe den 
nødvendige økonomi til rådets arbejde for at sikre rottweilerens 
fremtid som restriktionsfri hunderace i Danmark.

Svar fra HB:
Bestyrelsen må anbefale et nej til dette forslag. Det er et OK 
forslag, men vi mener, at det er bestyrelsens arbejde. Og da vi 
er en lille klub, mener vi godt, at det kan gøres uden et sådanne 
Raceråd.
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Forslag vedr. valg af formand for BHR

Forslaget fremsættes af: Henrik Neumann og Jan Sørensen

Forslaget om valg af BHR-formand skal ses som en udvikling 
i retning af hvad andre specialklubber med brugshunde 
allerede praktiserer. Se indklip fra andre klubbers regelsæt 
herunder. 

Forslaget går i sin enkelthed ud på, at BHR formanden vælges 
på generalforsamlingen i lige år altså første gang i 2016. Da 
forslaget vil kræve en vedtægtsændring. Den valgte BHR 
formand samler derefter et BHR (medlemmerne af rådet skal 
selvfølgelig godkendes af HB). Arbejdsopgaverne vil ikke 
være anderledes end i dag. Hvis en generalforsamlingsvalgt 
formand fratræder sin post i utide, er bestyrelsen bemyndiget/
forpligtiget til at udpege en midlertidig formand. 

I Belgisk hyrdehundeklub love §9 Stk. 2. Valg af BHU, AG og 
LP formænd: Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg, 
bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer, 
til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet. 
Der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. 
Formænd for brugshundeudvalg, lydighedsudvalg og 
agilityudvalg vælges på generalforsamlingen for 1 år ad 
gangen. Genvalg kan finde sted. 

Hvis der ikke på generalforsamlingen vælges en formand for 
de respektive udvalg, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege 
en midlertidig formand. Hvis en generalforsamlingsvalgt 
formand fratræder sin post i utide, er bestyrelsen bemyndiget 
til at udpege en midlertidig formand.

Schæferhundeklubben for Danmark: Brugshunderådet 
består af 6 medlemmer, der vælges af repræsentant- skabet. 
Brugshunderådets formand og 2 brugshunderådsmedlemmer 
vælges de lige årstal, de øvrige 3 brugshunderådsmedlemmer 
vælges de ulige årstal. Det tilstræbes at 1 medlem af 
brugshunderådet er brugsprøvedommer. Endvidere vælges 
2 brugshunderådssuppleanter. Suppleanterne vælges for 
et år ad gangen. (I et nyt forslag til repræsentantskabet 
i Schæferhundeklubben lyder et forslag på, at en BHR-
formand, som vælges for en 4 årig periode, ud fra de øvrige 
kandidater udvælger den nyvalgte formand sit BHR).
 
Hvis generalforsamlingen vælger at vedtage forslaget vil 
dette kræve en ændring af RKD’s vedtægter § 11.1.

Svar fra HB:
Bestyrelsen anbefaler et nej til dette forslag, idet vi mener, at 
den model vi har haft i mange år, virker godt.
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Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger
Invitation til Danmarksmesterskaberne i IPO III 2015

DKK IPO 3-DM-2015 afvikles den 11,-12. april 2015, arrangementet afholdes af Schæferhundeklubben kreds 4 Roskilde. 
Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylder adgangskravet, er dansk statsborger og som fremfører en 
dansk stambogsført hunderace kan tilmeldes til deltagelse i IPO-DM-2015.

Adgangskravet er bestået IPO 3 prøve med mindst 85 point og udpræget DSB i gruppe C. Prøven skal være bestået i 
tidsrummet mellem 15. april 2014. – 15. marts 2015. IPO-DM afvikles efter prøveprogrammet og i overensstemmelse med 
Regler for afvikling af IPO-DM udarbejdet af DKK-BHU. 

Skriftlig bindende tilmelding via specialklub / forening til: BHU – Ella Laursen på mailadresse: ella@busch-laursen.dk 
senest den 18. marts 2015. Send venligst alle tilmeldingerne på en samle på medsendtet liste, og kun elektronisk.

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:
- Navnet på tilmeldende specialklub / forening.
- Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt e-mail adresse.
- Hundens stambogsnavn og –nummer, race, køn og fødselsdato samt uddannelse. 
- Forældredyrs stambogsnavn og –nummer og uddannelse.
- Dokumentation for opfyldte adgangskrav er specialklubbens/foreningens ansvar.
- Udtagelsesresultatet skal fremgå af tilmeldingen.

Startgebyr på 350. kr. pr hund skal indbetales sammen med tilmeldingen. Tilmeldingen er først gældende, når start-
gebyret er modtaget. Betaling af startgebyr samt ansvaret for de anførte adgangskrav er opfyldt påhviler den tilmeldende 
specialklub / forening. Startgebyret skal sendes samlet fra den tilmeldende specialklub/forening som Bankoverførsel til reg.
nr. 9877 konto nr. 5265644130. Mærket IPO III DM startgebyr.

Dommersammensætningen bliver som følger:
Gruppe A – Spor  Finn Berthelsen
Gruppe B – Lydighed  Mikkel Kruse
Gruppe C – Forsvarsarbejde Lene Carlson
Overdommer   Ella Laursen

Figuranter: Morten Hansen, det korte
                      Tommy Hansen, det lange

Kryptorchide hunde kan deltage i IPO-DM, men kan ikke udtages til IPO VM.

Udtagelseskriterier: BHU har vedtaget at der ikke er begrænsning på deltagerantallet, men ved rigtig mange tilmeldinger 
kan man blive nødsaget til at starte fredag eftermiddag.  

Præmier: Vi vil hermed minde specialklubberne og foreningerne om, at vi har en aftale om, at deltagende klubber / 
foreninger giver 200 kr. til præmie til DM. Tilsagn om præmier til Ella Laursen 22306517  – ella@busch-laursen.dk 

Tilmelding til DKK IPO III DM
Nedenfor er invitationen fra DKK. 

De hundefører som ønsker at stille, sender en mail til BHR@
rottweiler.dk, indeholdende de oplysninger som står nævnt 
i invitationen ift. Tilmelding. Tilmelding skal ske senest den 
17. marts 2015 – således at BHR kan sende tilmeldingerne til 
DKK rettidigt. 

Ved tilmelding bedes der overføres 350 kr. i startgebyr – anfør 
dit navn+DKKDM ved overførsel. Tilmeldingen er først 
gældende når beløbet er modtaget. Brugshunderådets konto: 
Nordea reg. 2416, konto 0751500513

//

Nyt fra BHR
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Events i løbet af året
Vi starter året med den første VM udtagelse. Den afholdes 
i Kreds 31, Skive, den 4. april 2015. Kreds 31 har valgt, at 
såfremt alle pladser ikke optages af IPO3 hunde, så er der 
åbent for IPO1-2 også. Dommer er Per Svoldgaard og figu-
rant Martin Hasager. Se mere om prøven og tilmelding på 
www.rk31.dk
 11.-12. april afholder DKK IPO DM i Schæferhun-
deklubben kreds 4, Roskilde.
 18. april afholdes et helt nyt tiltag -  DKK’s Be-
gynder B DM. Det afholdes af SBH kreds 7 i Hampen. Til-
meldingen er lukket, men der deltager 6 rottweilere, så kom 
gerne og hep på dem.
 Næste store klubarrangement er Scandinavian IPO 
Championships 1.-3. maj. Prøverne afholdes i samarbejde 
mellem kreds 17 og 31 og afholdes ved Silkeborg. Der kan 
tilmeldes i IPO1-3 og som hold. IPO3 er godkendt som CA-
CIT konkurrence og fungerer som 2. VM udtagelseskonkur-
rence. Dommere er Morten Jensen(DK) og Roland Seibel 
(D). Se mere på www.rottweiler.rocks
 BHR arbejder derudover på en træningsweekend i 
løbet af sommeren – se mere herom senere på hjemmesiden 
eller BHR nyheder på Facebook.
 Der vil som vanligt, til dette års general forsamling, 
være pokaler til de hunde som har opnået de højeste resul-
tater. I den forbindelse ”hjemkalder” vi alle vandrebøgerne, 
således at de kan uddeles på General forsamlingen. Hvis du 
kommer til general forsamlingen, så kan du medbringe bo-
gen der, men hvis ikke, så bedes den sendes eller afleveres til 
enten Trine Dyrgaard eller Helle Andersen – senest 1 uge før 
general forsamlingen.
 Igen i år, er det muligt at sponsorer en af pokalerne, 
så skriv til bhr@rottweiler.dk hvis du ønsker det. Det koster 
100 kr. pr. pokal, og så vil dit navn blive nævnt ved overræk-
kelsen.  

Jeg vil til VM - hvad gør jeg?
> Tjekker om du er medlem af RKD – hvis ikke, kan det nås 
inden 1. april 2015
> Læser ”Samarbejdsaftalen”, den finder du på www.rottwei-
ler.dk, under BHRs bibliotek.
> Læser ”Kontrakt for VM deltagere”, den finder du også un-
der BHRs bibliotek. 
> Udfylder formularen ”Tilkendegivelse om VM deltagelse” 
som der er link til i BHRs bibliotek. 
> Husker at sende et billede til bhr@rottweiler.dk – af hund 
og fører som ønsker at komme i betragtning.
> Tilmelder og deltager mindst en af de RKD udtagelseskon-
kurrencer der er i løbet af optjeningsåret. 

Hvad sker der så?
> Din tekst + billede kommer på rottweiler.dk, så andre 
medlemmer kan se, hvem der er i konkurrence om at kom-
me med til VM. 
> Hvis du får point, til konkurrencerne, så vil dit og hundens 
navn blive nævnt, samt point komme på RKDs hjemmeside. 
> Såfremt du bliver udtaget til holdet, skal du underskrive 
”Kontrakt for VM deltagere”. Denne tilsender BHR til din 
mail. Denne del er obligatorisk.
> Hvis du indgår ”Samarbejdsaftalen”, skal du inden RKD 
IPO DM, skal du opfylde vilkårene i kontrakten. Denne del 
er frivillig. Vi ønsker dig HELD OG LYKKE !

Danmarksindsamlingen 2015 - vi har brug for din hjælp!
RKD sender hvert år et hold afsted til IFR IPO VM. Holdet 
består af 5 dygtige hundeførere og deres fantastiske rottwei-
lere. Klubben betaler deltagergebyret, sørger for en holdleder 
og skaffer sponsortøj til holddeltagerne. Derudover er resten 
af turen for egen regning. I år afholdes VM i Italien og del-
tagerne skal således betale for rejse, logi og forplejning på 
turen.
 VM holdet er en fremragende reklamesøjle for de 
danske rottweilere og for IPO sporten herhjemme. Derfor vil 
vi gerne have, at det er de allerbedste ekvipager, der sendes 
af sted og at økonomien ikke spiller en rolle for, om man 
kan deltage eller ej. Vi har derfor iværksat Danmarksind-
samlingen for VM holdet version 2. Sidste år lykkedes det os 
at samle en rigtig pæn portion penge ind, og denne succes 
vil vi gerne som minimum gentage. De indsamlede midler 
bruges udelukkende til holdet og kan f.eks. dække kørsels-
udgifter og hotelregninger. BHR og deltagerne er selvfølgelig 
selv aktive i indsamlingen, men vi vil rigtig gerne have flere 
med. Kredse, opdrættere, træningspladser eller enkeltperso-
ner kan deltage og intet bidrag er for småt. Vi har oprettet en 
Facebook gruppe under navnet Støt IFR VM holdet 2015 til 
formålet. Gruppen kan bruges til auktioner, arrangementer 
og andre initiativer til støtte for indsamlingen. Har du ikke 
et Facebook login, kan man kontakte BHR pr. mail – bhr@
rottweiler.dk, så klarer vi opslaget for dig.
 Så sæt i gang – afhold kurser, søg i gemmerne ef-
ter ting, der kan bortauktioneres, arranger amerikansk lot-
teri til et klubarrangement, arranger en gåtur eller spørg i 
din lokale dyreforretning, om de vil sponsorere genstande 
til auktionen. Alle sponsorer vil selvfølgelig blive nævnt på 
Facebooksiden. Du kan i år følge udtagelseskonkurrencerne 
og pointstillingen på rottweiler.dk og på BHR nyheder på 
Facebook. Her vil vi præsentere de mulige deltagere og op-
datere pointstillingen løbende.                                                 //

Information fra BHR
Nyt fra BHR bl.a. vedr. VM og Danmarksindsamlingen.

Nyt fra BHR

Tekst: Helle Andersen
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Samarbejdsaftalen
- et tilvalg til den nuværende VM kontrakt.

Sidste år lykkes det at få samlet en god sum penge ind til 
VM holdet. Denne succes vil vi gerne gentage i år. Derfor har 
BHR, i samarbejde med HB, lavet en ”Samarbejdsaftale” som 
hundeførere, der gerne vil til VM 2015, kan indgå.

Der er intet krav om prøveniveau på hunden eller andre 
meritter. Formålet med at indgå denne samarbejdsaftale 
er dels, at de hundeførere, som indgår samarbejdsaftalen, 
forpligtiger sig til aktivt at samle penge ind til VM holdet 
2015. I samarbejdsaftalen er der listet nogle forskellige ideer 
til, hvilke måder dette kan gøres på. 

Den anden del er til fordel for hundeførerne, som indgår 
samarbejdsaftalen og bliver udtaget til VM. De får nemlig 
del i de indsamlede midler, og har dermed en økonomisk 
hjælp til de udgifter, der måtte være. Reglerne for at blive 
udtaget til VM holdet er uændrede, så hvis man ikke ønsker 
at indgå samarbejdsaftalen, så har det ingen indflydelse 
på selve udtagelsesprocessen til VM. BHR har lavet en 
online formular som hundefører, som ønsker at komme 
i betragtning til VM, skal udfylde. Desuden ligger både 
samarbejdsaftalen, VM kontrakten online på hjemmesiden, 
under BHR’s bibliotek, så alle med interesse kan se, hvad de 
indeholder.

//

Nyt fra BHR
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Sådan bliver du Mentalbeskriver
Læs med her, hvis du går med en gemt Mentalbeskriver i maven.

Nyt fra AR

Går du med drømmen om at blive en del af metalbeskriver-
grupper i RKD?
Så er muligheden her nu!
I foråret 2015 afvikler DKK metntalbeskriveruddannelse. 
Det er i hovedbestyrelsen og avlsrådet besluttet at sende 5-6 
medlemmer afsted. Uddannelsen strækker sig over 3 week-
ender og forudsætter at du har DKK’s basiskursus. Har du 
ikke dette, vil der blive mulighed for at tage det inden kur-
sus start. RKD betaler kursusudgifterne men du står selv for 
transport samt overnatning. Kurset vil formentlig foregå i 
Kreds 31, Skive. 
Til gengæld forventer vi at du fremover vil være en aktiv del 
af RDK’s beskriverkorps.
For yderligere information kontakt avlsrådet  Ar@rottweiler.
dk.

//

Tekst: Rikke Bruun Pedersen

DKK afholder Danmarksmesterskab, Begynder B, for alle ra-
cer den 18. april 2015.

45 ekvipager er tilmeldt, hvor af 6 er rottweilere:
- Gorm Jensen - Arzadon Pestella  
- Henriette Von Essen - Opperby’s Bosco Nova 
- Brian Sejberg - Von Hause Nomis Nanoq 
- Jane Sejberg - Von Hause Nomis Lasina 
- Anne-Katrine Larsen - Toke 
- Ove Thorleifson - Stormhaus Darko 

Tilmelding skal ske på sbhkreds7@gmail.com.
Pris kr. 250,-
SBH Kreds 7, Vejlevej 15, 7362 Hampen

//

DKK’s begyndermesterskab
UDD informerer.

Nyt fra UDD

Tekst: Rikke Djurhuus Mogensen

Konrad Vom Schwaiger Wappen. Foto: Anna Søberg

Konrad Vom Schwaiger Wappen og Rinkenæs Ejla Happy, der 
ligger sammen i efterårs-solen. Foto: Anna Søberg



Scandinavian Klubsieger 
+ National RKD Klubsieger Show

Judges: 

Edgar Hellmann  ADRK

&

Dr. Peter Friedrich  ADRK

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

Judges: 

Roland Seibel ADRK

&

 Morten Jensen DK

All Rottweilerfans are Welcome!!
More info:

www.rottweiler.rocks

ANNONCE



ANNONCE

 
Sponsering 
 
I forbindelse med dette store arrangement, har vi behov for sponsorer. Så hvis dit firma, du som 
opdrætter eller privat person ønsker at støtte et godt formål og samtidig få stor eksponering, har vi 
nedenfor listet en række muligheder op. 
 
Standplads   1000 kr. (for alle tre dage) 
 
Katalog reklame: 
Helsides annonce  400 kr. (+200 kr. for midterside +400 kr. for bagside) 
½ sides annonce  200 kr. 
Rubrik annonce  150 kr. 
Kataloget vil være A5 i farver. 
 
Pokaler: 
BIR, BIM eller IPO Champion 400 kr. pr. stk. 
Andre vinder pokaler  300 kr. pr. stk. 
Pokal   200 kr. pr. stk. 
Pokalrække (fx åbenklasse hanner) 350 kr. (op til 4 pokaler) 
 
Der vil ikke komme sponsornavn på pokalen, men det vil blive skrevet på hjemmesiden og i 
kataloget. 
 
Ved bidrag sendes mail med fx hvilken pokalrække der ønskes til: 
rikkebruun_pedersen@hotmail.com 
 
Pengene overføres til 7171 – 0001371311 
 
Ved udenlandsk overførsel bruges:  
IBAN DK 5271710001371311 SWIFT JYBADKKK - jyskebank i Silkeborg 
 
Særlige ønsker til pokaler eller bidrag med effekter til arrangementet fx præmier til deltagerne, så 
kontakt sponsorat ansvarlig, Rikke Bruun Pedersen – rikkebruun_pedersen@hotmail.com. 
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Mentalbeskrivelsen kan og skal bruges bedre
Rottweilerklubben råder over verdens bedste avlsværktøj - vi bruger det blot alt for lidt

Nyt fra MT

Kammeratskabsaften hed det dengang. Men stemningen var 
alt andet end kammeratlig, da min kone og jeg første gang 
sammen med vores første rottweiler stillede til klubbens ho-
vedudstilling. Det var i 1990, og debatten for og imod hale-
kupering rasede for fuld udblæsning. I Rottweilerklubben 
var stort set alle imod et forbud mod halekupering - og min 
kone og jeg havde begået den dumhed som de eneste at stille 
på udstillingen med en hund, der havde hele sin lange hale.
 Under spisningen fik vi derfor lov til at sidde helt 
for os selv ved et af bordene. Godt hen på aftenen kom der 
dog en enkelt rottweilermand hen og satte sig ved siden af os 
- men kun for at overfuse os på det groveste på grund af den 
famøse hale. Det var dét kammeratskab.
 Ud over en flot 3. præmie (det hed det dengang) fra 
eksteriørdommer Alice Christensen husker jeg kun en en-
kelt episode fra bedømmelsen af hanhundene. En meget stor 
hanhund blev åbenbart træt af at løbe rundt i ringen med sin 
ejer og begyndte at knurre ildevarslende. Da det ikke hjalp, 
huggede hunden tænderne grundigt i førerens venstre arm 
- og holdt fast. Så kunne han lære det, kunne han ! Det tog 
seks - skriver seks - minutter for dommer, officials og andre 
velmenene at få hunden til at slippe sit greb i armen. På det 
tidspunkt var føreren hvid som et lagen af smerte og måtte 
hjælpes ud af ringen.

En uddøende race
Heldigvis viste det sig hurtigt, at både den grove hundefører 
fra kammeratskabsaftenen og den voldsomt aggressive han-
hund på udstillingen var uddøende typer i Rottweilerklub-
ben. Siden 1976 havde ansvarlige, fremsynede opdrættere 
anvendt mentaltesten i deres avlsarbejde. Det betød, at de 
mest aggressive hunde - og hundeførere ? - efterhånden blev 
sorteret ud af avlen. Og godt for det. Ellers tyder meget på, at 
rottweileren var kommet med på den første forbudsliste fra 
1991 sammen med pitbull terrier og tosa.
 De fleste, der har haft fingeren på pulsen i Rott-
weilerklubben siden dengang, vil nok være enige i, at den 
beskrevne udvikling med mere omgængelige og mindre ag-
gressive og angrebslystne rottweilere fortsatte op gennem 
90’erne. Til gavn for racens omdømme og til glæde for de, 
der gerne vil have en rottweiler, der både fungerer perfekt 
som familiehund og alligevel gør sig fint gældende i brugs-
hundesporten.

Mental  stagnation
Efter årtusindsskiftet er den positive udvikling og forbedring 
af racens temperament imidlertid lige så stille klinget ud. 

Tekst, grafer og fotos: Sten Søndergaard / Statistik: Michael Lambertsen

Vi må konstatere, at på en række kritiske punkter er rottwei-
leren i dag ikke mentalt og temperamentsmæssigt bedre, end 
den var i 2001. Det dokumenterer resultaterne fra de gen-
nemførste mentalbeskrivelser tilbage fra dengang og frem til 
nu.
- Vi er ikke i tvivl om, at det skyldes, at opdrætterne ikke i 
nær samme omfang som tidligere bruger mentalbeskrivel-
sen som værktøj i avlen. Måske har vi ikke været gode nok 
til at forklare, hvorfor mentalbeskrivelsen er et langt bedre 
avlsværktøj end blot at se på brugsresultaterne. Brugstitler 
siger ikke meget om, hvilke egenskaber, en hund giver videre 
til hvalpene. Titler handler derimod i høj grad om hundefø-
rerens evner og træningsindsats, ikke om hundens arvelige 
egenskaber, forklarer den tidligere formand for MT-udval-
get, Mikael Lambertsen.
 Hans udsagn understøttes også af, at færre og fær-
re rottweilere blev stillet til mentalbeskrivelsen fra 2001 til 
2010. Faktisk faldt antallet af mentalbeskrivne hunde fra 100 
til 51 hunde pr. år på de ti år.
 I 2011 steg antallet af mentalbeskrevne hunde så 
igen til 114 som følge af kravet om en gennemført mental-
beskrivelse for at kunne stambogsføre hvalpene i DKK, og i 
2014 er der blevet mentalbeskrevet 112 hunde.

Mentalbeskrivelsen skal bruges
- Det giver i sig selv ikke meget mening at mentalbeskrive 
de kommende avlshunde, hvis resultaterne fra mentalbeskri-
velsen ikke bliver brugt i avlsarbejdet. Det viser statistikken 
over de samlede resultater af mentalbeskrivelsen fra 2001 til 
2014. På alle punkter, måske med en enkelt undtagelse, ligger 
hundene i dag på samme mentale niveau som i 2001. Det er 
godt, når vi ser på egenskaber som socialadfærd, legelyst og 
tendens til stress, hvor gennemsnittet for racen ligger meget 
fint. Men det er ikke godt, når vi ser på så vigtige egenskaber 
som frygt, nysgerrighed og afreaktion. Her er der stadig lang 
vej igen, før rottweileren lever op til klubbens avlsmål, fort-
sætter Mikael Lambertsen.
 Jagtlysten ligger også noget under klubbens avls-
mål, men er efter Mikael Lambertsens mening ikke alarme-
rende. Tværtimod.
 I disse år, hvor samfundet og ikke mindst pressen 
retter fokus mod hundeoverfald og bidepisoder, og hvor 
rottweileren i den grad er i søgelyset, er det godt at dæmpe 
jagtlysten i rottweileren noget. Erfaringen fra de seneste års 
ulykker viser, at det meget ofte er overdreven jagtadfærd, der 
ligger bag de voldsomme bidepisoder.

Fortsættes næste side
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Mentalbeskrivelsen kan og skal bruges bedre fortsat

Aggressiviteten spiller naturligvis også ind, når vi ser på bid-
ulykkerne, men her er rottweileren også så småt på vej i den 
rigtige retning, siger Mikael Lambertsen og fortsætter:
- Men det kan ærgre mig, at vi ikke ser flere hunde til den ud-
videde mentalbeskrivelse. Den ”store” beskrivelse er udvik-
let netop med henblik på de store brugshunderacer og giver 
meget bedre information om egenskaber som for eksempel 
kamplyst og aggressivitet end den obligatoriske mentalbe-
skrivelse. Derfor burde alle ansvarlige opdrættere stille til 
den udvidede beskrivelse, som ud over i Rottweilerklubben 
også anvendes i Dansk Hovawartklub.

Hvalpekøberne bør stille krav
Uanset om hunden kun har gennemført den almindelige 
mentalbeskrivelse eller den udvidede, er det vigtigt at bruge 
resultaterne i avlen.
- I praksis kan man ikke finde den optimale avlskombina-
tion, hvor forældrene forbedrer racen både eksteriørmæssigt 
og på alle mentale punkter. Derfor er man som opdrætter 
nødt til at sætte sig nogle præcise avlsmål og prioritere ef-
ter dem. Her er det vigtigt at have fokus på egenskaber som 
jagtlyst, aggressivitet, nysgerrighed, frygt og afreaktion, hvor

forældrekombinationens gennemsnit på de enkelte mentale 
egenskaber skal ligge over racens gennemsnit.
Det er den eneste effektive måde at få sat gang i forbedringen 
af rottweilerens temperament fremover. Men hvis hvalpe-
køberne konsekvent forlanger mentalt gode forældredyr, og 
opdrætterne tager deres ansvar alvorligt, giver den positive 
udvikling sig selv, fastslår Mikael Lambertsen.
 Han peger desuden på, at det for mange nye op-
drættere kunne være en hjælp, hvis MT-gruppen og Avls-
rådet i Rottweilerklubben fandt ud af at gå sammen om at 
hjælpe opdrætterne med at opstille præcise mentale, ekste-
riørmæssige og sundhedsmæssige avlsmål i et fast system. 
På den måde kunne kommende hvalpekøbere få en meget 
bedre varedeklaration på hvalpene og dermed bedre hjælp 
til at vælge den rigtige hvalp.
- Desuden kunne et tæt samarbejde mellem MT-gruppen 
og Avlsrådet måske endda give mulighed for, at opdrætterne 
kunne hente konkrete og præcise råd om, hvilke avlskombi-
nationer, der bedst resulterer i hvalpe, som opfylder opdræt-
terens personlige avlsmål. Det ville være et stort fremskridt i 
forhold til i dag, mener Mikael Lambertsen. 

Verdens bedste avlsværktøj
Når mentalbeskrivelsen er verdens bedste værktøj i hundeavlen skyldes det, at mentalbeskrivelsen kun fokuserer på hundens 
medfødte egenskaber. Indlærte og tillærte egenskaber ses som ”støj” og frasorteres, så vidt det er muligt. At mentalbeskrivelsen 
er effektiv som avlsværktøj, når den bruges rigtigt, er videnskabeligt dokumenteret. Den svenske genetiker Per Erik Sundgren 
(død 2010) fra det svenske universitet for landbrugsvidenskab i Uppsala tjente sin videnskabelige doktorgrad på at dokumen-
tere, hvordan og i hvilket omfang de egenskaber, vi tester i mentalbeskrivelsen, nedarves til afkommet. Han kunne påvise, at en 
egenskab som frygt er særdeles arvelig. Hvis et mentalbeskrevet forældrepar gennemsnitligt ligger 1,00 point bedre end racens 
gennemsnit, vil gennemsnittet af hvalpenes flugtniveau statistisk ligge 0,35 - 0,4 point bedre end racen i almindelighed. Det 
er da resultater, der er til at føle på. Arvbarheden svinger lidt fra race til race og noget mere fra egenskab til egenskab. Således 
ligger arvbarheden for legelyst noget lavere, for schæfer for eksempel på omkring 25 procent. Enkelte egenskaber kan ligge helt 
nede omkring 15 procent, men selv med så relativt lave arvbarheder vil det ikke tage mange hvalpegenerationer at forbedre 
racens egenskaber, hvis blot viljen til at arbejde seriøst med mentalbeskrivelsen er til stede hos opdrætterne. Samtidig vil hvalpe-
køberne få en betydelig større sikkerhed for, hvad de egentlig får med hjem, når de henter en otte uger gammel hvalp.

Graferne på de følgende sider
Diagrammerne 1a til 8 (generelt for alle diagrammerne): I diagrammerne 1a - 8 viser den røde kurve gennemsnittet af de 
mentalbeskrevne hunde år for år i perioden 2001-2014, sammenholdt med Rottweilerklubbens ønskeprofil, der i diagrammerne er 
markeret som en grøn streg. Det er meget iøjnefaldende, at diagrammerne som helhed viser, at der i perioden stort set ikke er sket 
nogen udvikling mentalt i den samlede, beskrevne population af rottweilere. Det gælder både, hvor gennemsnittet af de beskrevne 
1241 hunde ligger tæt på ønskeprofilen og hvor gennemsnittet ligger betænkeligt langt fra profilen. Forklaringen er enkel, nemlig 
at nok bliver rottweilerne i vid udstrækning mentalbeskrevet - men værktøjet anvendes generelt ikke efter hensigten af det store 
flertal af opdrættere.

Find graferne på side 22-28
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Diagrammerne 1a Kontakt til 1c Håndtering
Diagrammerne viser, at gennemsnittet af de beskrevne hunde i årene 2001-2014 ligger så tæt op ad ønskeprofilen, som en racespecialklub 
i praksis kan drømme om. 
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Diagrammerne 2a Leg til 2c Leg - træk
Diagram 2a Leg viser, at gennemsnittet af de beskrevne 1241 rottweilere ligger meget tæt på ønskeprofilen. Det er et virkeligt positivt re-
sultat, fordi legelyst og lyst til at samarbejde med fører og en venlig fremmed person er forudsætningen for al træning. Grebet som vist i 
diagram 2b ligger ret konstant 1 under ønskeprofilen, hvilket ikke giver anledning til bekymring. Et gennemsnit altid vil ligge i en vis afstand 
fra ønskeprofilen, hvis den har værdien 1 eller 5, der er tærskelværdiernes yderpunkter i mentalbeskrivelsen. Diagram 2c Leg - træk er det 
eneste, der viser en klar faldende tendens, her fra 2009 til 2013, hvor DKK tog momentet ud af mentalbeskrivelsen.
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Diagrammerne 3a Jagt - fart I til 3a Jagt - fangst II 
De fire diagrammer viser, at gennemsnittet af de mentalbeskrevne hundes jagtlyst har ligget nogenlunde konstant i hele perioden fra 2001-
2014. Farten og intensiteten i løbet efter ”byttet” ligger omtrent 1 under ønskeprofilen, mens selve fangstfasen svinger lidt mere over årene 
men generelt afviger med lidt mere end 2 under ønskeprofilen. Her ser MT-udvalget dog ikke noget stort problem, fordi en generelt lidt 
lavere jagtlyst i racen end ønskeprofilen lægger op til vil medvirke til at reducere antallet af bidepisoder, der skyldes fejlanbragt jagtadfærd.

2

3

4

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3a Jagt ‐ fart I

 3a Jagt ‐ fart I

 Ønskeprofil for rottweiler

2

3

4

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3a Jagt ‐ fart II

 3a Jagt ‐ fart II

 Ønskeprofil for rottweiler

2

3

4

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3b Jagt ‐ fangst I

 3b Jagt ‐ fangst I

 Ønskeprofil for rottweiler



24          Rottweileren Februar 2015

Mentalbeskrivelsen kan og skal bruges bedre fortsat

2

3

4

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3b Jagt ‐ fangst II

 3b Jagt ‐ fangst II

 Ønskeprofil for rottweiler

Diagrammet 4 - Aktivitetsniveau
Diagrammet viser en svagt faldende tendens i det gennemsnitlige stressniveau - men racen ligger rigtig flot. Spredningen er også meget lille. 
I de 14 år er der kun tre hunde, der blev beskrevet med et 1-tal, mens seks hunde fik 5. Ud af 1241 hunde er det meget fint.
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Diagrammerne 5a Overraskelse - frygt til 5d Overraskelse -  afreaktion.
Når det gælder reaktionerne på overraskelsen (kedeldragten), kan vi konstatere, at trueadfærden ligger så præcis på ønskeprofilen, som det 
kan lade sig gøre. Afreaktionen - det vil sige den tilbageværende skræk i hunden, efter den har snuset til dragten, ligger også meget fint. 
Frygt- eller skrækreaktionerne er knap acceptable. En afvigelser på 1,8 fra ønskeprofilen kan og bør gøres bedre i de kommende år. Alvor-
ligst ser det imidlertid ud, når vi ser på nysgerrigheden, altså hundens lyst til at gå frem til dragten og finde ud af, hvad det er, der pludselig 
sprang op fra jorden. Her ligger ønskeprofilen på værdien 5, mens gennemsnittet af hundene ligger på 2,63, altså en afvigelse på 2,37. Det er 
for meget og viser, at opdrætterne de kommende år bør arbejde målrettet med at få mere nysgerrighed ind i racen.
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Diagrammerne 6a Lyd - frygt til 6 c Lyd - afreaktion
Når det gælder momentet lyd (skramle-pladen) ligner billedet lidt det, vi har set på den visuelle overraskelse (kedeldragten). Frygt-reaktio-
nerne ligger gennemsnitligt en anelse højere end på den visuelle overraskelse, mens den gennemsnitlige afreaktion ligger noget bedre - fak-
tisk forbløffende tæt på ønskeprofilen med en afvigelse på kun 0,21. Men også her er det nysgerrigheden, der er problemet for rottweileren. 
En afvigelse på 1,73 bør der arbejdes med fremover.
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Diagrammerne 7a Spøgelser - frygt til 7c Spøgelser - afreaktion II
Racens gennemsnit, når det gælder frygtreaktionerne på de fremrykkende spøgelser, giver ikke anledning til den helt store bekymring. Øn-
skeprofilen ligger på værdien 1, mens gennemsnittet er 2,41, altså en afvigelse på 1,41. Trueadfærden ved spøgelserne ligger gennemsnitligt 
helt perfekt, meget tæt op ad ønskeprofilen. Her kan der imidlertid være grund til at se på spredningen, for det gode gennemsnit dækker 
over over, at der er relativt mange hunde langt fra ønskeprofilen på hver side. Derfor er der på dette moment lavet en speciel kurve over 
spredningen. Det største problem på momentet spøgelserne er imidlertid afreaktionen, her altså hvor meget hjælp hundene skal have for at 
komme frem til spøgelserne. I virkeligheden er det igen den alt for lave nysgerrighed i racen, der spiller ind med afvigelser fra ønskeprofilen 
på 2,31 på første spøgelse og 2,03 på andet spøgelse.
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Diagrammet 8 Skarp lyd - skud
Resultatet viser, at rottweileren ikke har problemer med skudrædhed. Gennemsnittet i racen ligger meget tæt på ønskeprofilen på værdien 
1. I hele perioden er der kun 13 hunde eller cirka 1 procent, der er beskrevet med 4 eller 5 og dermed kategoriserede som skudrædde. Det 
er et flot resultat, som opdrætterne kun kan være stolte af.

1

2

3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8 Skarp lyd ‐ skud

 8 Skarp lyd ‐ skud

 Ønskeprofil for rottweiler

Fordeling 7b 2001-2014
Adfærdsteorien siger, at hundes adfærd vil fordele sig efter en statistisk normalfordelingskurve. Det passer meget godt med den faktiske 
kurve, der viser fordelingen af 1241 mentalbeskrevne rottweilere i perioden 2001-2014 på momentet 7b, Spøgelser - trueadfærd. Samtidig 
viser kurven, at selv om gennemsnittet i trueadfærd ligger meget tæt på ønskeprofiler, dækker tallene alligevel over, at 124 hunde blev be-
skrevet med 1, som er ”ingen trueadfærd”, mens 42 hunde blev beskrevet med 5, der dækker over ”kraftig trueadfærd med angreb”. Værdien 
5 er i dag en af de såkaldte ”stopklodser”, hvor hunden ikke kan opnå avlsret i DKK. 
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1241 rottweilere 2001‐2014   ‐ 7b, fordeling på antal/værdi.
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Afvigelse 2001-2014: Diagrammets røde figur viser, hvor meget gennemsnittet af de 1241 mentalbeskrevne rottweilere i perioden 2001-2014 
afviger fra Rottweilerklubbens ønskeprofil, der er er vist som den blå cirkel.
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AFV 2001‐14

Gennemsnit 2001-2014: Den røde linje viser gennemsnittet af 1241 mentalbeskrevne rottweilere i perioden 2001-2014 sammenholdt med 
Rottweilerklubbens ønskeprofil for racen, der fremgår af den blå figur.

0

1

2

3

4

5
1a Kontakt

1b Håndtering
1c Håndtering

2a Leg

2b Leg ‐ greb

2c Leg ‐ træk

3a Jagt ‐ fart I

3a Jagt ‐ fart II

3b Jagt ‐ fangst I

3b Jagt ‐ fangst II

4 Aktivitetsniveau
5a Overraskelse ‐ frygt5b Overraskelse ‐ true

5c Overraskelse ‐ nysgerrig

5d Overraskelse ‐ afreaktion

6a Lyd ‐ frygt

6b Lyd ‐ nysgerrighed

6c Lyd ‐ Afreaktion

7a Spøgelse ‐ frygt

7b Spøgelse ‐ true

7c Spøgelse ‐ afreaktion I

7c Spøgelse ‐ afreaktion II
8 Skarp lyd (skud)

1241 rottweilere 2001‐2014 ‐ gennemsnit

Ønskeprofil

GNS 2001‐2014



Rottweileren Februar 2015         29

Mentalbeskrivelsen kan og skal bruges bedre fortsat Mentalbeskrivelsen kan og skal bruges bedre fortsat

Kedeldragt afreaktion: Selv om frygtreaktionerne på momentet Overraskelse (kedeldragten) ligger lidt højt, er rottweilerens gennemsnit-
lige afreaktion på momente  meget fin.

Spøgelser trueadfærd: Trueadfærden over for de fremrykkende spøgelser ligger i gennemsnit lige på ønskeprofilen i perioden 2001-2014. 
Tallene dækker dog over, at 124 ud af 1241 hunde slet ikke truer, mens 42 hunde udviser kraftig trueadfærd med direkte angreb.
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Rottweileren er steget i popularitet
Artikel

Rottweileren gjorde sig særligt bemærket i 2014 - her udtaler DKK sig om den nye placering på top 10-listen.

Det er vel næsten business as usual, når man kigger DKK´s år-
lige Top 10-liste over danskernes foretrukne hunderacer igen-
nem. 

Familiehunden over dem alle, labrador retriever, nås som sid-
ste år kun til sokkeholderne af forfølgerne, men selskabshunde-
ne fylder nu godt på listen. Årets højdespringer er rottweileren.

Rottweileren er steget i popularitet – fra en 10. plads i 2013 
til en 6. plads i 2014, og årsagerne hertil er sikkert flere, men 
fakta er, at Rottweileren er en dejlig brugs- og sports- og fami-
liehund, og det er der flere, der har fået øje på.

Rottweilerklubben i Danmark (Specialklub under DKK) har 
lavet et meget stort PR-arbejde omkring racens brugsegenskab-
er og har arbejdet intensivt med mentalbeskrivelser.

”Observationslisten” – og dermed også Rottweilerens placering 
herpå - er fjernet. Endelig har Rottweilerklubben i Danmark 
ydet en betragtelig indsats omkring medlemspleje. Alt dette 
har givet pote.

DKK ønsker Rottweilerklubben i Danmark tillykke med ra-
cens fremgang.

//
Kilde: https://www.facebook.com/DanskKennelKlub

Tekst/citeret fra: Dansk Kennel Klub, Facebook

Tekst: Hovedbestyrelsen i RKD

HB ønsker hermed alle klubbens medlemmer tillykke med den flotte fremgang. Det er glædeligt, hvordan vi i offentligheden nu 
betragtes som en god, seriøs klub, som arbejder professionelt med tingene.

HB vil således gerne takke alle, som har bidraget til den positive ændring i opfattelsen af Rottweileren som race, og at vi har fået 
offentlighedens positive bevågenhed.

Vi vil dog hermed også bede alle være opmærksomme på, at billedet hurtigt kan ændre sig. Der skal desværre ikke mange sager 
til, før vi kan få negativ opmærksomhed. Dette især i takt med, at der kommer flere rottweilere i gadebilledet.

Hermed en kollektiv opfordring om at fortsætte det gode arbejde og positive indstilling - samt et skulderklap til alle i RKD.

/HB
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Instruktørkursus med strejf af Marte Meo
Artikel

UDD får ros for vellykket kursus, hvor vurdering af kursisternes egne evner var i fokus.

Vi var 3 fra SSRK, der var så heldige at komme på instruktør-
kusus i september. Ishøj Rottweilerklub lagde lokaler til, og 
dermed stod de også for det fornemme traktement af mor-
genbord og frokost samt kaffe og the dagen igennem.

Kursusholder, Hildur Johannesdottir, førte os lørdag formid-
dag sikkert gennem en masse teori om bla. Shaping, positiv/
negativ forstærkning samt en del psykologi. Der var mange 
tunge ord og betegnelser, men Hildur kom med en masse 
gode eksempler, så det hele blev mere fordøjeligt.

Efter frokost fik vi en praktisk opgave. Vi skulle hver især 
instruere resten af gruppen i en træningsmetode. ”Instruktø-
ren” blev under forløbet videooptaget til senere gennemgang  
af Hildur med feedback om søndagen. Undervejs, weeken-
den igennem, gik snakken livligt mellem kursisterne. Kursi-
sterne var en meget blandet skare af nye og mere erfarne in-
struktører, så der blev givet en masse gode råd og vidensdelt 
en del erfaring på kryds og tværs af klubberne.

På andendagen gik vi videre og hørte om stress og stresshor-
moner hos hunden (og mennesket). Vi talte om hunderacer 
og deres tendenser til stress, og hvornår man kan lave god 
indlæring, og hvornår man ikke kan. Det var virkelig gode 
indsigter, som kan bruges i forbindelse med enhver træning.

Så gennemgik vi videooptagelserne fra dagen før. Det var læ-
rerigt at se sig selv både som træner og som hundefører på 
filmen. Feedback fra både Hildur og fra de andre kursister 
var god og brugbar.

Tekst: Sydsjællands Rottweilerklub

Med den nye viden i baghovedet, gik vi nu ud på banen igen, 
for at prøve det af. Forskellen var tydelig. Og vi fik en rig-
tig god træningssession med god og ærlig feedback samt en 
masse gode fif fra de andre og fra Hildur.

Til sidst arbejdede vi med forskelligt legetøj, der kunne ud-
fordre hundens intelligens. Det var et godt input og sjovt at 
arbejde med for hunden.

Sidst fik vi gennemgang af de 4 aktiveringsbehov, som er 4 
behov, som alle hunde uanset alder og race skal have dækket 
hver dag:
> Søgning
> Balance
> Problemløsning
> Indlæring

Det var et super input, som er nemt at implementere og vi-
dereformidle og som kan gøre en forskel for alle hunde, man 
som træner kommer i forbindelse med. Alt i alt et både vel-
tilrettelagt og meget inspirerende kursus.

Stor tak til uddannelsesudvalget for dette kursus.
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Kreds 01 - Helsinge
Der afholdes generalforsamling: Onsdag d. 25. marts 2015 
kl. 19.00 på adressen: Kulturhuset, mødelokale 1, Skolegade 
43, 3200 Helsinge

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behand-
let, skal være formanden i hænde senest 4 uger inden gene-
ralforsamlingen. Regnskabet er tilgængeligt i klubhuset fra 
d. 7. marts 2015.

Træning:
Onsdag: Hverdags Lydighed – kl. 19.00 
Lørdag: Lydighed – kl. 9.00 / Hvalpe/unghunde – kl. 10.00 
Søndag: Spor – kl. 10.00 

Aktiviteter:
14. februar      Indskrivning kl. 10.00 
25. marts        Generalforsamling HRK kl. 19
10. maj           Gribskovløb kl. 10
27. juni           Sommerfest

Kreds 02 - Frederiksholm
Frederiksholms Rottweilerklub (kreds 02) indkalder herved 
til generalforsamling tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 19.30 i klub-
lokalet: Blovstrød Teglværksvej 10-12, 3450 Allerød.

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

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

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

Kredsene informerer...
Nyt fra kredsene

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

Dagsorden ifølge vedtægterne. Regnskab uddeles på dagen 
men kan fra 1. marts 2015 rekvireres hos kasseren. Forslag 
skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Kreds 9 - Sydsjællands Rottweilerklub
Sydsjællands Rottweilerklub indkalder hermed til general-
forsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00. Bemærk! 
Ny adresse: Lindhøjgårdsvej 68, 4733 Tappernøje. Dagsor-
den ifølge vedtægter. Forslag skal sendes til Formand:
Heidi Enøe Pedersen, 
Svinøvej 71 
4750 Lundby

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

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

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

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

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

Dagsorden ifølge vedtægterne. Regnskabet kan ses fra den 
13. marts 2015 på hjemmesiden og i klubhuset. Forslag skal 
sendes til formanden senest den 20. februar 2015. Forsla-
gene kan ikke alene sendes i elektronisk form.

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

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

//

Kredsene informerer fortsat

Fredag den 30 januar fik Ebbe en “lillesøster”, Naya. Ebbe har allerede taget den lille nye til sig og han sidder og holder øje med hende og 
siger fint til, hvis hun er ved at vågne. Ebbe er blevet familiens egen baby-vogter-agent og han er god til det. Foto: Martin Nielsen
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Pletskud fra RKD medlemmerne

Konrad Vom Schwaiger Wappen. Foto: Anna Søberg Jondia’s Alley (Aica). Foto: Rikke Bruun Pedersen

Lycaon Iron Lion og Opperby’s Boombastic. Foto: Rikke Bruun Pedersen
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Pletskud fra RKD medlemmerne

Opperby’sBoombastic. Foto: Susanne Henning Jepsen, Tosafoto Opperby’sBoombastic. Foto: Susanne Henning Jepsen, Tosafoto

Opperby’sBoombastic. Foto: Susanne Henning Jepsen, Tosafoto



Rottweilerklubben 
Danmark

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

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

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

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

Nye tiltag på hjemmesiden
Om at lave blad i en it-verden - og så er der nyt om hjemmesiden.

Fra redaktionen

Tekst: Stine Rix

Så har vi taget hul på 2015.

For mit eget vedkommende har jeg taget hul på år 3 som bladredaktør. Når Rott-
weileren skal udgives, har jeg en uge i vente i en helt anden verden, end den, jeg 
normalt begår mig i. CRM og outsourcing udskiftes med IPO og Mentalbeskri-
velser, og mine kolleger kan måske opfatte mig som utilgængelig og mopset, når 
de vil drøfte noget, som er langt væk fra min rottweiler verden. Det er bestemt 
ikke hensigten at virke mopset, men i den ene uge er jeg bare langt væk fra mine 
kollegers hverdag, og mit mindset er et helt andet sted.

Sådan har det også været under arbejdet med denne udgave. Specielt synes jeg det 
var spændende at læse artiklen om mentalbeskrivelsen som værktøj. Det har også 
fascineret mig med de mange forslag, medlemmer ønsker at få taget op på den 
kommende generalforsamling. Det udviser et stort engagement og en oprigtig 
interesse i en velfungerende klub.

Nye tiltag på hjemmesiden
I skrivende stund testes hjemmesidens nye nyhedsmail funktion. Den forventes 
køreklar ved bladets udgivelse. Når løsningen er klar til brug, vil det blive meldt 
ud på hjemmesiden.

Med den nye funktion vil alle interesserede kunne tilmelde sig en mailfunktion, 
hvormed man kan få mails tilsendt, når der er nyheder på hjemmesiden. Man vil 
kunne vælge mellem forskellige frekvenser, man vil have tilsendt mailen med. 
Således vil alle have god mulighed for at følge med, når der oprettes nyheder på 
hjemmesiden.

Samtidig arbejdes der også på en løsning, som kan støtte klubbens ønske om en 
mere åben kommunikation. Således vil HB få mulighed for at uploade mails på 
hjemmesiden via en simpel formular. Løsningen forventes at være klar til test in-
den for ganske kort tid. Det meldes ud på hjemmesiden, når løsningen er endeligt 
klar til brug.

Et lille ønske fra redaktionen
Afslutningsvis vil jeg meget gerne henstille til, at medlemmer, der ønsker at bi-
drage med noget til bladet (som naturligvis er meget velkomne) bestræber sig på 
at overholde de fastsatte deadlines for indsendelse af materiale.

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

kreds05@rottweiler.dk  

www.rk5.dk.

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

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

Træningsplads: Kundby Stadion, Solbjerggård 2, 4520 Kundby

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

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

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

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

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

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

Træningsgebyr helårligt kr. 800.

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

kreds03@rottweiler.dk 
www.rottweilerne.dk

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

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

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

kreds09@rottweiler.dk 
www.ssrk.dk

Hvalpe hold søndag kl. 09:30-10:15
Unghunde hold søndag kl. 10:20-11:00
Spor og gruppe C efter aftale
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Formand: Brian Sejberg
Telefon: 51 52 61 05
Træningsplads: Ved Stampen Vandværk, 3700 Rønne. Drej fra Sdr. Ringvej ind ad 
den gamle lufthavnsvej og drej til højre ad den første jordvej. Kør ca. 200m, så ligger 
pladsen på højre side lige før et vejkryds. 

kreds12@rottweiler.dk 
www.bornholmsrottweilerklub.dk

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

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

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

kreds 17@rottweiler.dk 
www.rk17.dk 

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

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

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

kreds20@rottweiler.dk

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

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

kreds23@rottweiler.dk 
www.kogerottweilerklub.dk

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

kreds24@rottweiler.dk

Formand: Martin Hasager
Tingvej 10, 7800 Skive, tlf. 20 25 00 42
Kasserer: Jesper Svenningsen
Hostrupvej 27, 7860 Spøttrup
Brugsrådskontakt: Martin Hasager, martin@rottweilers.dk
Udstillingskontakt: Merete Andersen, rottweiler@opperby.dk

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

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

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

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

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

Skriv til hele MT gruppen: mt@rottweiler.dk
 
Uddannelsesansvarlig
Sten Søndergaard
Tollestrupvej 23
9500 Hobro
Tlf. 96 97 90 00 / 30 89 07 03 - mail: sts@bystrupgaard.dk

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

Skriv til hele AR: ar@rottweiler.dk

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

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

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

HB bestyrelsesmedlem
Merete Andersen
ma@rottweiler.dk

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

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




