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Danmarks, formodentlig, ældste rottweiler

Det nye Avlsråd
Kursusberetninger

Øg trafiksikkerheden for dig og din hund





Efteråret er på vej

Så er det godt på vej mod efterår. Der er fortsat ganske travlt med at afvikle årets
Mentalbeskrivelse – men det går nu rigtigt godt.

Som du kan se på hjemmesiden, har vi fået etableret grundstammen i et nyt avlsråd. Vi 
byder fra HB’s side, det nye avlsråd rigtigt hjerteligt velkommen, der ligger et stort og spæn-
dende stykke arbejde forude. Som du også kan se på hjemmesiden, har HB lavet et FOR-
SLAG til målsætninger for avlsarbejdet som grundlag for samarbejdet. Vi har haft de første 
møder mellem HB’s repræsentanter og avlsrådet – spændende dialog. Når du læser dette, vil 
emnet også have været behandlet på klubbens Fællesmøde. Nu arbejdes der, og et nyt AK 
system skulle så gerne være klar til næste sæson. Når du læser vores målsætninger, vil du se, 
at vi sætter fokus på eksteriør, mental sundhed og danske opdrættere. Vi vil have en dansk 
identitet og gode danske hunde, dette naturligvis indenfor internationale rammer. Det vil 
også være et mærkepunkt, at rottweileren er og skal fortsætte med, at være en brugshund. At 
definere begrebet brugshund er dog ikke helt så enkelt, når der skal ses på hele den danske 
population af rottweilere, så et spændende arbejde er i gang.

Vi vil gerne sige tak til det afgåede avlsråd, de har gjort et stort stykke arbejde for klubben. 
Der forsvandt stor viden og kompetence om avl og opdræt, egentlig håber vi vel på, at denne 
store viden kan finde anvendelse på et senere tidspunkt.

Der er i HB blevet brugt tid på at arbejde med et sæt etiske retningslinjer. Vi besluttede at 
lægge den første udgave på hjemmesiden, vel vidende, at den kan blive bedre og mere til-
passet til RKD. Som skrevet i introduktionsbrevet, modtager vi gerne kommentarer og for-
slag til forbedringer. Baggrunden for de etiske retningslinjer har været flere, vi kunne godt 
tænke os en klub, hvor den fremhærskende tone er positiv, samarbejdende og konstruktiv. 
Vi oplever generelt, at tonen lige nu er meget konfronterende og negativ, og tro ikke, at det 
bare er HB som oplever dette. Vi tror, det er vigtigt at huske, at vi er en klub, hvor arbejdet 
er baseret på frivilligt arbejde og funderet i ægte interesse for racen rottweiler.

Der er også andre store ting på planen i 2015. Vi skal i RKD være værter for Skandinavien 
Klubzieger/ IPO i 2015. Vi er i HB meget glade for, at de to lokale rottweilerklubber i Midt-
jylland og Skive har påtaget sig dette arrangement. Vi opfordrer alle til, at deltage aktivt og 
allerede nu reservere datoerne 1 – 3 maj 2015.

Hovedbestyrelsen i Rottweiler Klubben Danmark
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Kalender 2014
Nyt fra RKD



RKD 70 års Jubilæumsudstilling
Reportage
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På vegne af Udstillingsudvalget vil jeg gerne starte med at give alle 
der deltog - udstillere, sponsorer, gæster og i særdeleshed medlem-
merne i SSRK - en kæmpe stor tak for en fantastisk hyggelig og 
dejlig weekend, hvor vi fik fejret klubbens jubilæum og havde to 
gode dage sammen. Vi var så heldige i år at kunne byde to dygtige 
specialdommere velkomne: Vores egen Susanne R. Evers og Uwe 
Petermann (ADRK), som begge havde afset tid til at komme og be-
dømme vores hunde og gøre denne weekend til noget helt specielt.

Internationale hunde af høj kvalitet
Der var tilmeldt 73 hunde om lørdagen til vores jubilæumsudstil-
ling og 82 om søndagen til hovedudstillingen. Af dem var der begge 
dage 17 tilmeldte hunde fra Norge, Tyskland, Holland og Rusland.
Lørdag dømte Susanne Evers vores hanner og Uwe Petermann vo-
res tæver. Søndag byttede de, så Susanne dømte tæverne og Uwe 
hannerne. Vi så i år en rigtig høj kvalitet i vores hunde, som blev 
fremhævet af begge vores dommere.

Flot åbning
Jubilæumsudstillingen blev lørdag åbnet med en velkomsttale af 
Ditte Ehlig, UU medlem og bestyrelsesmedlem i SSRK, hvorefter 
kredsen havde arrangeret et rigtig hyggeligt indslag med opsendelse 
af 70 heliumballoner i røde og hvide farver. 

Herefter begyndte bedømmelserne i begge ringe, hvor udstillerne 
gjorde et flot arbejde med, på bedste vis, at fremføre deres hunde 
for vores dommere. Der var dagen igennem en dejlig stemning i og 
omkring ringene, som blev hjulpet godt på vej af et fantastisk flot 
solskinsvejr dagen igennem.

Vi uddelte på dagen en masse titler, og der var to hunde, som opnå-
ede deres DKK championat og en RKD junior champion.

Jubilæums vindere og Jubilæums udlandsvindere blev:
• Jubilæumsudstillingens bedste baby: Beda dei calabresi
 Ejer: Salvatore Piccoli (c/o Jacob Foght)
• Jubilæumsudstillingens bedste hvalp: Heitah’s Gwen
 Ejer: Lone skov og Ib Laursen
• Jubilæums juniorvinder (tæve): vom hause luna’s Siff
 Ejer: Jacob Foght
• Jubilæums juniorvinder (han): Zandonaia Dancer Davidoff 
 Ejer:  Lars Brandt
• Jubilæums udlandsjuniorvinder og  Jubilæums udlandsvinder,  
 Bedste han og BIR: Nero vom Cassanova
 Ejer: Stephan Schieb (Tyskland)
• Jubilæums vinder (han): Marienlunds Kempes
 Ejer: Helle Andersen
• Jubilæums vinder (tæve)– Bedste tæve og BIM: Heitah’s Cora  
 Crush
 Ejer: Ib Laursen og Lone Skov
• Jubilæums udlandsvinder (tæve): Cherniy kumir Raketa
 Ejer Anna Avilova (Tyskland/Rusland)
• Jubilæums veteranvinder (tæve) og bedste veteran: Chantal vom  
 hohegeiss
 Ejer Ditte Ehlig

Lækker festmiddag med en dejlig stemning
Der var lørdag aften arrangeret festmiddag, som foregik i Toreby-
hallens lokaler. Her deltog et stort antal deltagere fra både Danmark 
og udlandet. Vi fik serveret særdeles velsmagende og lækker mad, 
og der var en hyggelig og dejlig stemning aftenen igennem, hvor 
alle fik snakket hund og mødt gamle og nye venner - rigtig godt 
arrangeret af SSRK og torebyhallens dygtige kok.

Endnu en dag med højkvalitets hunde og perfekt vejr
Søndag morgen mødte vi igen op til et rigtig fint hundevejr, knap så 
varmt som lørdag, men det holdt tørt hele dagen. Der var tilmeldt 
82 hunde til hovedudstillingen, mange gengangere fra lørdag men 
også en del nye hunde og hundeførere. Efter velkomst gik bedøm-
melserne i gang, og der var, som dagen før, en fantastisk hyggelig og 
rar atmosfære og mange spændte hundeførere med glade hunde. 
Dommerne tog sig god tid til bedømmelserne, og der var rig mu-
lighed for at kunne nå at følge lidt med over det hele, og for dem, 
der havde tilmeldt flere hunde, at kunne nå fra den ene ring til den 
anden uden stress. Vi så igen søndag en rigtig fin kvalitet i vores 
hunde og hundeførere, der gjorde et rigtig godt stykke arbejde i at

Fortsættes side 6

Tekst og foto: Jacob Foght

Beretning fra RKD Jubilæumsudstilling 20. september 2014 og RKD Hovedudstilling 21. september 2014.

Jubilæumsudstillingens åbning med opsendelse af 70 heliumballoner.
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RKD 70 års Jubilæumsudstilling fortsat

vise deres hund frem på bedste vis. Alle var gode til at hjælpe til og 
give gode råd til de, der havde brug for en hjælpende hånd. Super 
godt sportsmanship kendetegnede i det store hele dagen.

Juniorhandling
Der var begge dage arrangeret juniorhandling for de børn, som 
kunne tænke sig at komme i ringen og prøve kræfter med kunsten i 
at fremføre hund for vores dommer. Det blev begge dage på bedste 
vis varetaget flot af vores ene ringsekretær Uli Nomis, som dyg-
tigt og hjælpsomt fik belønnet alle vores unge deltagere med ros og 
flotte pokaler. I særdeleshed skal fremhæves kredsens unge hjælper 
Nanna Koch, som ikke bare knoklede hele weekenden med at få 
alting til at spille i sin iver efter at hjælpe til, men som også nåede 
ind og vise hund frem til juniorhandling. Der var også arrangeret 
et meget flot lotteri, begge dage. Med utroligt mange fine gevinster, 
som var skænket af kredsens mange sponsorer efter et ihærdigt og 
kæmpe forarbejde af især Charlotte Møllerhøj. 

Tak til alle for en fantastisk weekend
Hele weekenden blev afsluttet med en stor tak til vores meget dyg-
tige og kompetente dommere Susanne R. Evers & Uwe Petermann 
og lige så dygtige og ihærdige ringsekretærer Betina Bornkessel & 
Uli Nomis. Samt en kæmpe stor tak til hele Sydsjællands Rottwei-
lerklub og alle de medlemmer, som både før, under og efter ud-
stillingen har knoklet med at få denne weekend til at blive lige så 
speciel og god, som vi havde håbet på. Der blev takket alle vores 
dygtige udstillere, fra både ind og udland, som var med til at skabe 
stemning og atmosfære. Alt i alt kan vi fra hovedklubbens side kun 
takke ALLE - deltagere, dommere, ringpersonale, kredsen, Torby-
hallen og sponsorer – for en rigtig dejlig og hyggelig weekend sam-
men i Toreby. Dem der gerne vil se mange billeder fra weekendens 
udstillinger, så kan de findes på Facebook i gruppen – RKD UU.

//

Hovedudstillingens bedste hunde blev af dommerne bedømt til 
at blive: 
• RKD bedste baby: Marienlunds Bailey
 Ejer: Per Preuss Nielsen
• RKD bedste hvalp: Heitah’s Gwen
 Ejer: Lone skov og Ib Laursen
• RKD Juniorvinder & RKD Vinder (tæve): vom hause luna’s Siff
 Ejer: Jacob Foght
• RKD Juniorvinder & RKD Vinder (han): Arzadon Tarano
 Ejer: Nicki Nice Jensen
• RKD junior Udlandsvinder (han): Nero vom Cassanova
 Ejer: Stephan Schieb (Tyskland)
• RKD Udlandsvinder (han) – Bedste han og BIR: Jero vom 
 moserbear
 Ejer: Johan Moser (Holland)
• RKD Udlandsvinder (tæve) – Bedste tæve og BIM: Cherniy  
 kumir Raketa
 Ejer Anna Avilova (Tyskland/Rusland)

Stolte juniorhandlere og mødre var der mange af i weekenden. Og endnu flere shoppemuligheder.

Der var masser af fine muligheder for at shoppe alt godt til sin hund i week-
enden.
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RKD 70 års Jubilæumsudstilling fortsat

RKD Juniorvinder & RKD Vinder 2014 (han)  - Arzadon Tarano Jubilæums Vinder og BIM - Heitah’s Cora Crush

Jubilæumsvinder (han) - Marienlunds KempesJubilæums og Hovedudstillings bedste hvalp - Heitah’s Gwen

RKD Udlandsvinder og BIR 2014 (han) - Jero vom moserbear Jubilæums Veteranvinder - Chantal vom hohegeiss
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RKD 70 års Jubilæumsudstilling fortsat

Hovedudstillingens bedste baby - Marienlunds Bailey Jubilæumsudstillingens Bedste hvalp - Beda dei calabresi

Jubilæums Udlandsvinder & RKD Udlandsvinder 2014 og BIM (tæve) - 
Cherniy kumir Raketa

Jubilæums Udlandsjuniorvinder & RKD Udlandsjuniorvinder 2014 (han) 
- Nero vom cassanova

Jubilæums Juniorvinder og RKD Juniorvinder & RKD Vinder 2014
(tæver) - vom hause luna’s Siff

Jubilæums Juniorvinder (han) - Zandonaia Dancer Davidoff
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RKD 70 års Jubilæumsudstilling fortsat

Stolte og dygtige juniorhandlere i aktion

Udenlandske venner af Rottweilerklubben havde også fundet vej

Vores hårdarbejdende ringsekretære, udstillingsleder og dommere fik nogle meget fine gaver som tak for deres store indsats

Jubilæumsudstilling med fane og pokalbord til hannerne

70



Rottweilerens historie
Fejringen af Rottweilerklubbens 70 års fødselsdag fortsætter med denne fortælling om rottweiler racens historie.

Tekst: Ditte Ehlig

Rottweileren hører til blandt de  
ældste hunderacer i verdenen. 
Dens oprindelse går tilbage til 
Romertiden, hvor den blev brugt 
som vogter- og drivhund. Hun-
dene fulgte de romerske legioner 
over Alperne, beskyttede menneskene og drev kvæget. I området 
omkring den sydtyske by Rottweil mødtes de med de lokale hunde, 
og der opstod forskellige blandingshunde.

Den beskyttende slagterhund og vogterhund
Rottweilerens hovedopgave blev nu at drive og bevogte kvæghjor-
dene og forsvare sin herre og hans ejendom. Efter den gamle ty-
ske købstad Rottweil fik racen sit navn: Rottweiler- slagterhunden. 
Slagterne opdrættede denne hundetype udelukkende til arbejde og 
brugsformål, og således opstod med tiden en fremragende vogter- 
og drivhund, som også fandt anvendelse som trækhund.

Da man ved begyndelsen af det 20.århundrede søgte hunderacer til 
polititjeneste, blev rottweileren også afprøvet. Det viste sig hurtigt, 
at racen var fremragende egnet til opgaver i politiets tjeneste, og i 
1910 blev den således anerkendt som politihund. Rottweileren er 
igennem langsigtede avlsmål blevet til den hund, vi kender i dag: 
En hund der svulmer af kraft, sort med klart afgrænsede rødbrune 
aftegninger - en hund, der trods sin magtfulde fremtoning, ikke 
savner ædelhed, og er i særlig grad egnet som ledsage-, tjeneste- og 
brugshund, og har desuden inden for det seneste årti også vist sine 
kvaliteter som bl.a. rednings-, service-, fører- og drivende hund. 
Selvfølgelig bør det også nævnes, at rottweileren er en excellent fa-
miliehund. 

Tæt på at uddø
Trods det vi i dag er bevidste om; at rottweileren er en alsidig hun-
derace, så var den ikke desto mindre i sin hjemegn for lidt over 
100 år siden meget tæt på at uddø, bl.a. fordi jernbanerne havde 
overtaget de vigtigste af hundens arbejdsopgaver. Således var der i 
selve Rottweil i 1905 kun én enkelt tæve tilbage - andre steder havde 
racen heldigvis overlevet. Trods det at racens vigtigste formål var 
væk, så formåede mennesker, som elskede racen i 1899 at skabe den 
første egentlige rottweilerklub med det formål at redde racen og få 
de bedste individer i systematiseret avl. 

Den første rottweilerklub
Den første klub fik navnet: ”The International Club for Leonber-
ger and Rottweiler”. Deutscher Rottweiler Klub var dermed dannet. 
Desværre fik klubben kun en meget begrænset levetid, men klub-
bens formål og idé blev genskabt i 1907 med dannelsen af en ny 
klub: ” The German Rottweiler Club in Heidelberg”, senere kaldt 
IRK. Dette blev den første klub, som systematiserede egentlig avl 
med racen med bl.a. det resultat, at racen i 1910 blev anerkendt som 
”servicehund” underforstået egnet som tjenestehund hos militær og 
politi. På et tidspunkt eksisterede der i Tyskland fire stambogsfø-
rende klubber for rottweilere, men et stort samarbejde i perioden 
1921-24 gjorde, at man kunne samles i én klub, og ADRK (Allge-
meiner Deutscher Rottweiler Klub) var dermed dannet. I Danmark 
holdt man d. 20.8.1944 stiftende generalforsamling for dannelsen af 
en dansk rottweilerklub.

//
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Artikel

To glade vapser, som netop har været på svømmetur: Zandonaia Svante og 
Zandonaia Asti, ejet af Adam Lyngsteen og Aimie Bjørnsholm

UDD søger
nye medlemmer

- er det dig?

Send et par ord om dig selv til udd@rottweiler.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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På opfordring fra Dennie vil jeg lige dele en sød historie. Nu har 
klubben jo 70 års jubilæum i år, og derfor syntes jeg, den vil passe 
godt ind her. Når man køber en lille hvalp har man en forventning 
om, den bliver en vis alder, nogen gange bliver de bare en smule 
ældre. Det må man sige, at det smukke tilfælde her er blevet.

040100 - Ballou Eik
Han hedder Ballou Eik og er født d. 4 januar 2000 og lever stadig i 
bedste velgående. Han er født uden hale. Selvom han nu er en ældre 
herre på 14 år og 8 måneder, har han det stadig okay med helbredet. 
Jeg tror, det er alle de fisk, han har stjålet/fået igennem tiden. Han 
har nemlig været min trofaste følgesvend på alle mine fisketure, 
både til vands i båden og på land. Han har også været min trofaste 
følgesvend på jagt.   Han elsker at køre bil, hvilket jeg aldrig tror, 
han bliver træt af, så der er han også altid med. Han har, med sit 
sind og godmodige væremåde, været med til at ændre mange men-
neskers syn på racen.

Lillebror
Han har lige fået en lillebror, som skal være hans ”afløser”, når han 
en dag ikke kan mere. (Håber aldrig den dag kommer). Eik har ta-
get super godt imod den lille nye og leger glædeligt med ham.
Jeg håber, I har nydt min lille historie og billederne af den gamle 
dreng.

//

Tekst: Lars Ehrenreich Nielsen

Danmarks, formodentlig, ældste rottweiler
Artikel

Som afrunding på fejringen af Rottweilerklubbens 70 års jubilæum præsenteres her Danmarks, formodentlig, 
ældste rottweiler.

Lars med sine to drenge - Ballou Eik og ”lillebror”

Man bliver aldrig for gammel til at posere.



I september blev der sammensat et nyt avlsråd bestående af Michael 
Jeppesen, Rikke Bruun og Peter E. Jensen. Vi vil gerne give en kort 
præsentation af os selv, og hvorfor vi har valgt at gå ind i netop dette 
arbejde:

Michael Jeppesen
Mit navn er Michael Jeppesen, jeg er 30 år gammel og endnu for-
holdvis ny inden for rottweiler verdenen. Jeg fik min første rottwei-
ler tilbage i 2008 og har siden da haft 3 hunde; to tæver og en han. 
Mange kender mig måske for min tid i Udstillingsudvalget og mine 
efterhånden mange optrædener på hovedsaligt RKD’s udstillinger. 
 Jeg har igennem de sidste par år tænkt mit omkring den 
danske avl: Jeg bliver sikkert ikke populær, men jeg synes, vi be-
væger os i en rigtig kedelig retning med den danske rottweiler avl. 
Derfor tænkte jeg, at det skulle være nu, at der måtte ske noget, 
og hvordan gør man bedst det? Man melder sig selvfølgelig under 
fanerne og trækker i arbejdstøjet. Jeg håber, at mine tanker og ideer 
omkring avlen, og hvor jeg ønsker, rottweileren som brugs- og ud-
stillingshund skal ende, vil bidrage positivt til den fremtidige avl.
 Jeg håber, at I vil tage godt imod det nye AR og vil give 
os en masse input, både positivt og negativt, så vi har de bedste for-
udsætninger for at kunne sammensætte et fornuftigt avlsprogram, 
som skal bringe den danske rottweiler tilbage i toppen, både hvad 
angår eksteriøret men i særdeleshed også brugsegenskaberne.

Rikke Bruun
Mit navn er Rikke Bruun, jeg har haft rottweiler siden 2005. Mine 
første to rottweiler etrænede jeg med i PH. Jeg har siden skiftet pro-
gram og træner nu IPO med min 2 1/2 årige han. Jeg har med alle 
mine hunde udstillet en del, da jeg mener både brugsegenskaberne 
men også eksteriøret skal vægtes højt, når der skal avles – vi skal 
sigte mod den komplette hund. Jeg har kennelmærke og forsøgte at 
få et kuld hvalpe på min første tæve – uden held. Siden har begge 
mine hanner indgået i avlen, hvilket har givet mig en lille indsigt i 
opdrætternes verden. I den forbindelse synes jeg også, det er eks-
tremt vigtigt, at hanhundeejerne er mindst lige så ansvarsfulde som 
opdrætterne i forhold til udvælgelse af avlsdyr: ”Hvordan kan min 
hund gøre racen bedre?”
 Min bevæggrund for at gå ind i Avlsrådet er selvfølgelig, 
at jeg brænder for rottweileren, og mener jeg har noget at kunne 
bidrage med. Jeg er uddannet biolog med speciale i genetik, hvor 
jeg primært har arbejdet med avlsprogramme for truede Afrikan-
ske arter, herunder den Afrikanske Vildhund. Derudover er jeg ud-
dannet hundemassør og har arbejdet som hundefysioterapeut siden 
2010. Min baggrund betyder, at jeg vil lægge stor vægt på sundhe-
den - og her kommer eksteriøren også ind. Jeg mener også, at det er 
vigtigt at huske på, at det er en brugshund, vi har, hvilket jeg også vil

Tekst: AR v/ Michael Jeppesen, Rikke Bruun og Peter E. Jensen

RKD har fået nyt Avlsråd
Her præsenterer de nye medlemmer af Avlsrådet sig.

arbejde for, der bliver lagt mere vægt på i forhold til avlskåringen.
Jeg håber at vi i fremtiden kan få en god dialog med jer medlemmer 
og i særdelshed med opdrætterne, så vi kan skabe de bedste ram-
mer for opdræt af vores race. 

Peter E. Jensen
Mit navn er Peter E. Jensen, og jeg har haft hund tilbage til 1988, 
som blev beskrevet som en Rottweilerblanding. Der var mange, 
som fortalte, at der var en del af Rottweilerens egenskaber i hunden. 
Derfor valgte vi, da min kone stoppede som kommunal dagplejer, 
at købe Rottweiler. Der var på det tidspunkt ingen tvivl hos os, om 
at det skulle være en med stamtavle. Det var Rottweilernes sind, vi 
ville have og ikke noget tilfældigt sammensat avl. Så vi har nu haft 3 
rottweilere siden 2005, og vi har p.t. en tæve og en han. Jeg startede 
med at træne IPO, men er skiftet til PH og har fået min nu 6 årige 
han kåret i PH. Vores hunde har været udstillet, været til UHM, og 
de har været til avlskåring.
 Jeg mener, at vi skal forsøge at avle den ”hele” Rottweiler, 
og det vil efter min mening betyde, at der skal lidt mere brugsegen-
skaber ind i avlen. Jeg ser gerne, at Rottweilerklubbens avlskåring 
bliver bevaret. Der kan naturligvis altid ændres på sammensæt-
ningen af de elementer, som indgår i avlskåringen. Det kunne så 
måske blive en erstatning af UHM testen, således at avlskåringen 
bliver et krav for at få DKK stambog på hvalpene. Jeg er åben for 
argumenter både for og imod. Jeg ser det som det vigtigste, at vi 
får avlet sunde, pæne, mentalt stabile og brugbare Rottweilere, som 
overholder racestandarden på alle områder. Jeg hører i PH regi, at 
der ikke findes ret mange brugbare Rottweilere, som kan klare PH’s 
program. Jeg har set lidt på kårede hunde i PH. I 1992 var 22% af 
de kårede hunde Rottweilere - i 2013 var det 4%! På udstillingen i 
Toreby var der søndag kun to hunde i brugshundeklassen for han-
ner. De statistikker vil jeg gerne se blive forbedret i fremtiden.
 I det daglige er jeg selvstændig, og jeg beskæftiger mig 
hovedsagligt med salg og reparation af bagerimaskiner samt salg 
af isenkram. Jeg træner i en privat hundeklub, men er medlem af 
Rottweilerklubbens afdeling i Randers og Aarhus PH. Jer er hvalpe 
instruktør og står for bidindlæring i Aarhus PH. Jeg er godkendt 
figurant og instruktør i PH og har gennemgået schæferhundeklub-
bens 3 kurser som figurant. Jeg er figurant i vores træningsklub, 
hvor vi har DM deltager i PH, DCH og IPO som medlemmer.

Vi ser i det nye Avlsråd frem til en spændende tid med store ud-
fordringer og håber meget på jer medlemmers input. De næste par 
måneder vil der være en del overlevering, idet vi alle er nye i dette 
råd. Vi vil dog gøre vores bedste for at hjælpe jer medlemmer på 
bedst mulige måde. 

//
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Den 14. juni 2014 tog smukke Silkeborg imod 66 skønne Rottweile-
re til CAC udstilling. Carsten Henriksen havde takket  ”ja” til dom-
mer gerningen, som han udførte fortræffeligt – og handler kondien 
blev også testet.

En god stemning af glæde og nervøsitet
Vi i kredsen fornemmede en rigtig god stemning under hele arran-
gementet – med en god blanding af nervøsitet, spænding, glæde og 
grin. Tak til alle tilskuerne som var mødt op, og som bidrog til den 
gode stemning og klappede af hundene. Udstillingen afholdte vi i 
samarbejde med Rottweilerklubben Skive – kreds 31 – så tak til Jer 
alle for hjælpen både op til og under udstillingen. 

Vinderne:
• Bedst I Race (BIR): Heitah’s Cora Crush 
 Ejer: Lone Skov og Ib Laursen
 Udover BIR blev hun også Himmebjerg Junior Vinder og Him- 
 melbjerg Vinder
• Bedst i Modsat (BIM): Vom Hause Wenorra Basuka 2
 Ejer: Carina Nielsen
 Udover BIM blev han også Himmelbjerg Vinder
• Himmelbjerg Junior Vinder: Opperby’s Cato
 Ejer: Henrik Mortensen

Sponsorer
Kromix-Josera var fodersponsor, så alle placerede hunde fik en pose 
kvalitetsfoder med hjem – udover en pokal. Stor tak for det flotte 
bidrag! Også en stor tak til vores andre sponsorer:
• Kennel Manidoom
• Kennel Opperby
• Familien Dynesen, Ikast
• PMT, Per Mosbech Hansen, Horsens
• Kennel Heitah
• Rottweilers.dk
• Helsinge Rottweilerklub

Vi ønsker alle held og lykke med årets kommende udstillinger!

RKD udstilling i Midtjylland
Reportage

Den 14. juni 2014 tog smukke Silkeborg imod 66 skønne Rottweilere.

Tekst: Helle Andersen

BIR & BIM - Heitah’s Cora Crush & Wom Hause Wenorra Basuka2 - begge 
Himmelbjerg Vindere

Opperby’s Cato - Himmelbjerg Junior Vinder

Fortsættes side 14
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RKD Udstilling i Midtjylland fortsat

Bedste baby - 1. Heitah’s Gwen 2. Ballou Zipo

Brugsklasse hanner - Kakestto’s Haps

Hvalpeklasse hanner 1. Aniki Gold

Vom Hause Basuka 2 - Åbenklasse hanner - Himmelbjerg Vinder

Von Barnewitz Enkas - Åbenklasse hanner

Opperby’s Boombastic - åbenklasse hanner
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Der er sket nye ting i Brugshunderådet (BHR) hen over sommeren. 
Martin Hasager valgte at træde ud af BHR efter RKD DM. Vi vil 
gerne takke Martin for hans arbejde i BHR, og det er med glæde, 
at Martin forsat har stillet sin ekspertise til rådighed ved figurant 
uddannelse/mønstring. Efter Martin trådte ud, var der ingen med-
lemmer i BHR – udover Britta Nielsen, som var HB’s kontaktperson 
i BHR. Britta holdt ”skansen” nogle måneder, hvorefter Trine og Jeg 
indtrådte i BHR. 

Hvem er de nye medlemmer af BHR?
Helle Andersen, 36 år og bosat i Silkeborg. Ejer af kennel Fairmoors. 
Jeg har haft Rottweiler i 9 år og opdrættet nogle få kuld. Jeg startede 
med at træne PH programmet, men skiftede ret hurtigt til IPO, da 
dette passede bedre til mig som person. Jeg træner både i Kreds 17, 
hvor jeg også sidder i bestyrelsen, og i kreds 31. Derudover er jeg 
eksteriørbeskriver ved RKD’s mentalbeskrivelser. Jeg har tidligere 
været formand for BHR og en del af UDD, men valgte af personlige 
årsager at stoppe for knap 2 år siden. Men nu har jeg overskuddet 
til det igen, og glæder mig til de oplevelser – og udfordringer, som 
det frivillige arbejde giver. 
 Trine Dyrgaard, 35 år og bosat i Skive. Husstanden tæller 
2 rottweilere, hvoraf den ene er min. Kakestto’s Haps er min første 
rottweiler og min første IPO hund. Udover rottweilere har vi også 
Border Collier, som bliver trænet i DKK’s LP program. Jeg har tid-
ligere trænet hos beredskabet, hvor min ældste Border Collie var 
tilknyttet redningshunde afdelingen. Jeg træner i Kreds 31 og hos 
DKK Kreds 9. Jeg er uddannet hvalpe-, lydigheds- og rally instruk-
tør hos DKK og fungerer pt. som LP og rally instruktør i Skive. Jeg 
har tidligere undervist i DKK kreds 6, hvor jeg også har siddet i 
bestyrelsen. Derudover er jeg Rally dommer hos DKK. Jeg glæder 
mig rigtig meget til arbejdet i BHR!

Ny HB kontakt
BHR har også fået en ny HB kontakt -  det vil fremover være Mor-
ten Mundt. Morten har flere gange selv deltaget til både nationale 
og internationale IPO konkurrencer, bl.a. flere gange til IFR VM. Så 
han har stor personlig erfaring inden for brugshundesporten.
 
Andre tidspunkter for VM og RKD IPO DM
Inden Trine og jeg trådt ind i BHR, blev strukturen for afholdelse 
af RKD IPO arrangementer ændret. Derfor vil VM udtagelserne 
og RKD IPO DM blive afholdt på andre tidspunkter end tidligere.
 I oktober holder RKD fællesmøde for alle Råd, Udvalg 
og kredse og her vil kalenderen for 2015 også blive planlagt. Vi for-
venter, at de to VM udtagelser vil afholdes i marts og maj, og RKD 
DM vil afholdes i juli/august. Men når vi har de præcise datoer klar, 
samt afholdende kredse, så melder vi det ud på hjemmesiden. 

Tekst: Trine Dyrgaard og Helle Andersen

Nyt fra BHR

BHR har fået nye medlemmer
Her præsenteres de nye medlemmer af BHR.

Flere medlemmer af BHR….
Der er mange og spændende opgaver for BHR, og derfor vil vi 
gerne opfordre Jer medlemmer til at overveje, om arbejdet i BHR 
kunne have interesse. Vi vil meget gerne have en eller to personer 
mere ind, så vi er flere til at løfte ansvaret og opgaverne. Hvis du har 
interesse i arbejdet og gerne vil høre lidt mere om, hvad det indebæ-
rer, så kontakt os, så vil vi uddybe det. Det er ingen forudsætning, 
at man har et bredt kendskab til brugshundesporten, men man skal 
være villig til at kunne afsætte tid til det frivillige arbejde og tage 
ansvar for de opgaver, der er. 
 Vi glæder os til arbejdet i BHR og samarbejdet med HB, 
de andre råd og udvalg og ikke mindst alle de aktive brugshunde 
folk. Den årligt største BHR begivenhed er lige om hjørnet – IFR 
IPO Championship – som i år bliver afholdt i Schweiz. Vi glæder os 
til at følge de danske ekvipager og krydser fingre for gode resultater. 
Læs mere om VM i bladet.
 
Held og lykke til Henrik Neumann og Cronus
FCI IPO World Championship 2014, Malmø Sverige afholdes den 
9.–14. september 2014, med dansk Rottweiler deltagelse. Da Henrik 
Neumann blev IFR IPO Verdensmester sidste år, er han automatisk 
udtaget til FCI’s VM i år. FCI’s VM er for alle brugsracer, og Dan-
mark sender derudover 7 andre ekvipager afsted. Vi ønsker Henrik 
og Cronus held og lykke! Hvis du vil læse mere om FCI’s VM, så 
tjek denne hjemmeside http://www.fciwm2014.se/.
 I øvrigt ønskes et stort tillykke til Henrik Neumann og 
Stormhaus Cronus, som deltog ved FCI VM for alle racer i Malmø. 
De fik 265 point og endte på en 41. plads ud af 122 deltagere.

//

Endnu et pletskud af denne måneds forsidemodel: 
Elmo von der Havelhexe



IFR IPO World Championship 2014 – Schweiz
BHR fortæller om de fysiske såvel som psykiske forberedelser, der er op til et VM.

Artikel

Tekst: Helle Andersen

Det er med glæde, at vi i år kan sende fuldt hold af sted til VM samt 
Henrik Neumann, som deltager på Wildcard, da han blev verdens-
mester sidste år. Deltagerne har i løbet af året kunnet kvalificere 
sig til VM gennem både nationale og internationale konkurrencer, 
såsom RKD’s to VM udtagelser, RKD DM, DKK IPO DM, Scandi-
navian IPO Championship i Sverige, Peit Hein i Holland m.m.

De 6 ekvipager som endte med billetten til VM er:
• Lenett A. Jensen med Von Hause Nomis Joka
• Jan Sørensen med Bono vom Rottberg
• Britt Vinderslev med Stormhaus Benjamino
• Christina Marott med Von Hause Nomis Icon
• Michael Warburg med Zakodas Dusty
• Og ikke mindst som verdensmester 2013, Henrik Neumann og  
 Stormhaus Cronus

Vi har i år en, for nogen, ukendt holdleder med: Erling Olsen. Erling 
har tidligere været holdleder for DKK’s landshold i Lydighed, og 
er kendt for sine gode evner til at kunne lede et hold hundeførere 
ved store internationale konkurrencer. Erling er også LP dommer 
i DKK.

Forberedelserne frem til VM – både for BHR og hundeførerne 
Selvom der er mange tråde, BHR skal have styr på frem mod et VM, 
så bruger vi trods alt kun en brøkdel af den forberedelsestid, som 

hundeførerne gør. BHR har i samarbejde med HB ansvaret for, at 
alle hundeførere og holdledere får tøj til VM. Igen i år har vi haft 
nogle venlige sponsorer, som har sørget for dette. Hundeførerne vil 
både blive udstyret med en flot blazer, bukser og skjorte, som de 
bl.a. skal bære ved lodtrækningen og festaftenen. Derudover er der 
et sæt tøj, som hundeførerne skal bære under konkurrencerne på 
stadion.
 Alle hundeførere og holdledere repræsenterer Rottwei-
lerklubben Danmark under VM, og i den forbindelse er der lavet 
en kontrakt, som hver enkelt skal underskrive. Dette gør vi i Rott-
weilerklubben for at sikre os, at alle ved hvilke krav og forventnin-
ger, der er til dem, når de repræsenterer Danmark. På den måde 
undgår vi flest mulige misforståelser, og hundeførerne skal dermed 
ikke spekulere på, hvad der forventes af dem, men kan rette fokus 
på deres træning. 
 BHR har ligeledes ansvaret for at tilmelde holdet til VM 
og medsende de oplysninger som ønsket omkring hver enkelt ekvi-
page. BHR har også ansvaret for, at afholde samling for deltagerne 
og holdleder. På samlingen drøftes der bl.a., hvordan deltagerne 
skal træne på konkurrencebanen. Det er sådan, at hver deltager 
normalvis får 5 min. på konkurrencebanen dagen før konkurren-
cerne starter. Oftest vælger hundeførerne at prøve springene og 
lave en fremadsendelse, rundering af skærmene. Som hold har man 
samlet det antal deltagere, der er, så hundeførerne kan også vælge 
at gå ind 2 og 2 og træne, eller hele holdet. Ligeledes tales der om 
forventninger til hinanden som hold og forventninger til holdleder. 
Alle deltagere på VM holdet i år har tidligere deltaget ved VM, så 
alle har erfaring med så stor en konkurrence, og hvordan planlæg-
ningen og forberedelserne op til den foregår. 
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Britt Vinderslev og 
Stormhaus Benjamino

Christina Marott og
Von Hause Nomis Icon

Henrik Neumann og
Stormhaus Cronus

Jan Sørensen og
Bono vom Rottberg

Lenett A. Jensen og
Von Hause Nomis Joka

Michael Warburg og
Zakodas Dusty
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Hundeførerens forberedelse
Hvordan hundeførerne forbereder sig, er sandsynligvis meget indi-
viduelt. En ting er at have en hund, som har bestået en IPO3 prøve, 
noget andet er at have en konkurrence hund. Man kan ikke have en 
hund, som hver eneste dag kan yde sit maksimale. Så meget af træ-
ningen planlægges efter, hvornår hunden skal i konkurrence. Hvor-
når og hvordan hundeførerne træner frem mod en konkurrence er 
individuelt afhængigt af hunden og fører. Udover at hunden skal 
trænes, så bruger mange hundeførere også det at forberede sig men-
talt til konkurrencen. For mange vil det være angstprovokerende at 
stille sig ind på et stort stadion med 100 vis af øjne fra tilskuere, der 
hviler på en. Så den mentale forberedelse for hundeførerne har også 
meget at sige ift. deres præstation på banen. 

VM dagene
Mange hundeførere kører af sted tidligt på ugen op til VM. Det kan 
være en lang tur, både for hundefører og hund – så det er vigtigt, 
at alle er udhvilede, inden konkurrencerne starter. I år bliver pro-
grammet lidt anderledes end tidligere. Man har valgt at rykke det 
hele en dag frem således, at der er træning på konkurrencebanen 
og lodtrækning om torsdagen og afslutning og fest om lørdagen. 
Førhen har det været sådan, at konkurrencerne først sluttede søn-
dag eftermiddag, og det gjorde, at mange deltagere ikke kunne nyde 
festen lørdag aften.
 Torsdag begynder med træning om morgenen på kon-
kurrencebanen. Hver nation får tildelt en tid, de har på banen. Nor-
malvis vil der også være dyrlægekontrol i løbet af dagen, hvor alle 
hundene bliver tjekket af en dyrlæge, samt ID kontrolleret. 
 Holdleder afleverer også deltagernes resultathæfter samt 
andre relevante papirer på hundene. Efter træningen er der møde 
for alle holdlederne sammen med dommerne og prøveleder. Her får 
holdlederne information om arrangementet, dommerne fortæller 
hvad de lægger vægt på i hundefører arbejdet, og holdlederne har 
mulighed for at stille spørgsmål. Så vil der være en prøvehund på 
stadion således, at hundeførerne bl.a. kan se figuranternes arbejde. 
Derefter er der indmarch, hvor hver enkelt nation går ind samlet, 
med holdleder i front, som bærer landets flag. Ofte en smuk cere-
moni og hvor VM feberen for alvor sætter ind.
 Så skal alle deltagere trække lod om start numre. Ræk-
kefølgen, som landene trækker i, trækkes der også på forhånd lod 
om af holdlederne. Når lodtrækningen er afsluttet, får holdleder en 
kopi af tidsplanen, hvor hver enkelt ekvipage kan se, hvornår de skal 
gå spor, lave lydighed og forsvarsarbejde. Holdet mødes derefter 
med holdleder, så detaljerne for konkurrencerne kan planlægges. 
Dagen slutter af med aftensmad, som Schweiz er vært for. 

Fredag og lørdag står i konkurrencens tegn
Hvordan Schweiz har planlagt koordineringen af sporene vides 
endnu ikke. Deltagerne vil være delt op i sporgrupper, oftest af 4. 
De vil enten få GPS koordinater/adresse, hvornår og hvor de skal 
køre hen. Dette kan være til selve sporarealet eller til et opsamlings-
sted tæt på sporarealet, hvor der vil være en sporbil, som guider 
dem det sidste stykke. Det kan også være, at sporgruppen mødes 
ved stadion, og at der derfra er en sporbil, som guider dem til spor-

arealet. Når sporgruppen ankommer til sporarealet, trækker de lod 
om, hvilken rækkefølge de skal gå sporene i.
 På konkurrencebanen deles ekvipagerne også oftest i 
grupper af 4 eller 6 ekvipager. Gruppen starter med at gå lydighed 
2 og 2, hvor den ene ligger afdækket, mens den anden går IPO3 
lydighedsprogrammet og bagefter omvendt. Når alle ekvipager i 
gruppen er igennem i lydighed, så er det enkeltvis forsvarsarbejdet.  
Det er altid delt således, at hver ekvipage skal gå spor den ene dag 
og lydighed og forsvarsarbejde den anden, men om de starter eller 
slutter med spor afhænger af lodtrækningen. Der er 3 dommere, 
som dømmer hver deres disciplin. I år er det Johann Proneber, fra 
Østring, der dømmer spor, Hari Arcon fra Slovakiet der dømmer 
lydighed, og Josef Vonarburg fra Schweiz der dømmer forsvarsar-
bejdet. Derudover er der 3 figuranter, hvoraf den ene er reserve. 
Under konkurrencerne vil det være den samme figurant, som al-
tid løber det ”korte” og det ”lange”, medmindre de bliver skadet. 
Alle figuranterne kommer fra Schweiz. Allerede nu ved deltagerne, 
hvilket sporunderlag de skal gå på, samt hvilke genstande der er på 
sporet. Selvom en hundefører ikke består en af de 3 grupper (spor, 
lydighed og forsvar), så stiller man forsat til dem alle, medmindre 
hunden er diskvalificeret eller skadet.

Afslutningsceremoni og hyldest
Konkurrencerne afsluttes lørdag eftermiddag med en afslutnings- 
ceremoni, hvor alle deltagere kommer på stadion. Her vil der blive 
afholdt taler fra værtsnationen og nationen, som skal afholde IFR 
VM næste år, præsenteres. Så vil Verdensmesteren 2014 blive hyl-
det, samt nr. 2 og 3. Derudover er der også en holdkonkurrence for 
nationerne, så det land med flest point (de 3 bedste resultater pr. 
land tælles med) vinder som nation, samt 2. og 3. pladsen hyldes. 
Danmark fik sidste år, for første gang, en Verdensmester – Henrik 
Neumann og Stormhaus Cronus, samt de blev nr. 3 i hold konkur-
rencen. Så der er noget at leve op til i år.

Vi ønsker alle deltagere held og lykke og glæder os til at følge Jer i 
Schweiz. Hvis du vil vide mere om VM, så gå ind på den officielle 
hjemmeside: http://www.ifr2014.ch.

Danskerne har ofte ry for at kunne høres på stadion, når der bliver 
heppet på de danske deltagere, så det håber vi også gør sig gældende i 
år.       

//

IFR IPO World Championship 2014 fortsat
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For at få en tilfreds og velafbalanceret hund er det vigtigt at sørge 
for at give den en god og fornuftig aktivering. Rigtig mange ad-
færdsproblemer skyldes mere eller mindre mangelfuld eller forkert 
aktivering. Manglende aktivering fører til rastløshed og kedsom-
hed, hvilket får hunden til desperat at søge underholdning. Når 
den endelig kommer ud og oplever noget, er den ofte så overkørt 
og ustyrlig, at den ikke er nogen fornøjelse at gå med. Fornuftig 
aktivering indebærer ikke kun motion, men en bred vifte af aktivi-
teter, der alle er med til at stille hundens naturlige behov. Hunden 
har også behov for at bruge hovedet og næsen. Derfor bør hunden 
aktiveres med både motion, leg, næsearbejde, problemløsning, ba-
lancering og træning (indlæring). På dette kursus gennemgås de 
forskellige aktiveringsmuligheder, og vi snakker om fornuftig akti-
vering til forskellige typer af hunde. Kurset består både af teori og 
praktisk træning:

Fik noget at tænke over...
Vi mødtes i Helsinge Rottweilerklub kl. 09.00 til morgenmad, vi var 
7 hundeførerem hvoraf de 4 hundeførere havde hunde med. Un-
der morgenmaden startede vi med at præsentere os selv samt vores 
hund, og hvad vi lavede med vores 4 benede ven. Hildur spurgte os 
hver især, om hvor mange timer vi sammenlagt brugte om dagen 
med hunden inkl. lufteture. Det var meget forskelligt alt efter, om 
man arbejdede, var hjemmegående eller pensionist, og hvad man 
havde af fritidsinteresser udover hunden. Man blev overrasket over 
hvor lidt eller hvor meget tid, man tilbragte sammen med sin hund, 
fra man står op, til man går i seng. Og i hvor mange timer man 
aktiverede hunden! Vi fik hver især noget at tænke over, da Hildur 
spurgte, om vi kunne lægge 10–20 eller 30 minutter mere på den 
tid, vi ellers brugte på hunden - hvortil alle svarede, at det kunne de 
nok godt finde tid til.

”Bide til pølse” og en masse andre aktiviteter
Så blev det tid til at komme ud og lave noget med vores hunde. 
Der var forskellige aktiveringsbrætter med klodser på og andre 
med skuffer, der skulle trækkes ud, og nogle hvor hunden skulle 
skubbe til nogle rør, før der skete noget. Det gik der noget tid med, 
hvor vi skiftede mellem de forskellige aktiviteter og byttede rundt. 
Nogle hunde var hurtige til at gennemskue, hvad det gik ud på, 
andre skulle lige se, hvad det var for noget underligt noget, man 
skulle hen til. Bagefter fik vi udleveret en snor, hvor der var bundet 
et pølsestykke fast i enden. Når vi holdte i den ene ende af snoren, 
skulle hunden ”bide” pølsen af i den anden ende – det var sjovt at se 
hundenes reaktioner på denne øvelse.
 Det blev tid til at lufte hunden. Det var også en udfor-
dring, idet vi skulle forcere en ”vildtrist”. Det krævede nogle god-
bidder at få hunden over - 1-2-3 skridt og så et par vilde spring, så 

Tekst: Leif Pedersen

Der blev både bidt til pølse og guffet leverpostej på aktiveringskursus arrangeret af UDD.

var man over - med risiko for at få foden ned i risten. På’ en igen, ro
på og så bakke over risten og lokke hunden med, stille og roligt. 
Det lykkes ikke helt i mit og Gonzos tilfælde, men så blev han so-
cialiseret med får og lam. Det var så heldigt, at træningen foregik 
midt i en fårefold, så der var noget at forholde sig til for hundene.
Endelig blev det frokosttid – hundeføreren kunne få et velfortjent 
hvil ”uden hund” -og tak for god forplejning.
 Så blev det igen tid til at komme ud med hundene. Denne 
gang skulle vi ned i en lille skov for enden af fårefolden. Der skulle 
vi lægge leverpostej på forskellige steder på træstammen, højt som 
lavt, hvorefter hunden skulle finde frem til leverpostejen og guffe 
den i sig. Bagefter satte vi pølsestykker på grene og siv, som hunden 
skulle finde og spise. Det var rigtig sjovt. Især på sivene var det en 
udfordring, for hvis man kom man til at røre sig i nærheden, be-
gyndte sivene med pølsestykker at svinge helt vildt, så det var en 
rigtig stor udfordring for hunden.

Tid til evaluering
Nu var tiden inde til, at vi skulle evaluere dagens begivenheder. Vi 
var enige om, at det ikke krævede det helt store feltudstyr at intro-
ducere pølsestykker, leverpostej og ostestykker i den daglige lufte-
tur/træningstur med hunden. For mit eget vedkommende vil jeg 
tage det med på mit hvalpe- og lydighedshold, så mine kursister 
kan tænke det ind i deres daglige lufteture samt se mulighederne i 
de steder og områder, de færdes i på deres gåtur med hunden.
 Til slut vil jeg bare sige tak til Rikke og Hildur for en dej-
lig kursusdag, også tak til Helsinge Rottweilerklub for god forplej-
ning og ikke mindst tak til mine medkursister for en fantastisk dag.

//

Kursusberetning: Den rigtige aktivering
Artikel

Nye former for aktivering en masse - nydt af både hund og ejer.
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Husk vi er der for dig og din klub!
UDD hører gerne fra interesserede undervisere - samt nye medlemmer til udvalget.

Nyt fra UDD

Har vi ikke et kursus, som matcher dine ønsker og behov, vil vi me-
get gerne høre fra dig. Vi sidder klar til at opfylde dine ønsker, men 
vi kan ikke gøre det uden din hjælp!  Skriv til os på udd@rottweiler.
dk Vi glæder os til at høre fra dig.
 Vi vil også meget gerne høre fra undervisere, der er in-
teresseret i at afholde et kursus igennem Rottweilerklubben Dan-
mark. Endvidere vil vi meget gerne høre fra Lokalforeningerne, 
hvis I har specielle ønsker, vi kan være behjælpelige med samt evt. 
jeres medlemmers ønsker.

Tekst: Rikke Djurhuus Mogensen

Nye medlemmer
Uddannelsesudvalget ønsker at være et udvalg, hvor der er flere 
medlemmer til at løfte opgaverne og ansvaret, samt komme med 
nye ideer og input. Det er desværre stadig ikke lykkedes os at finde 
nye medlemmer. Så hvis du har lyst og tid til at yde et frivilligt styk-
ke arbejde i uddannelsesudvalget, så vil vi meget gerne høre fra dig. 
Send os en mail på udd@rottweiler.dk og fortæl lidt om dig selv, 
samt hvad du gerne vil bidrage med. Vi mangler fortrinsvis med-
lemmer fra Fyn/Jylland, men det skal ikke afholde dig fra at søge, 
selvom du ikke lige geografisk skulle være bosat der.

//
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Weekendkursus afholdt i august med to af Rottweiler-klubbens VM-deltagere 2014.

Weekendkursus i Ishøj
Artikel

Michael Warburg har gennem de sidste 15 år trænet konkurrence-
hunde på topplan inden for IPO-sporten. Han er 5 gange VM del-
tager, 3 gange DM vinder samt vinder af flere store internationale 
konkurrencer. Michael er ligeledes mønstret figurant. 

Lenett Jensen fik sin første rottweiler i 2003. Lenett viste hurtigt 
talent for at være hundefører, og med sin første rottweiler deltog 
hun 5 gange i VM og 6 gange i DM samt Cacit-konkurrencen Piet 
Hein 1 gang. Med sin nuværende hund har hun allerede deltaget i 
et DM og en Cacit-konkurrence. 

Fuldt booket
Både Michael Warburg og Lenett Jensen er kendte i IPO-sporten 
som to meget dygtige og kompetente hundeførere. Kurset var der-
for også hurtigt fuldt booket og flot repræsenteret af mange forskel-
lige hunderacer.
 Kurset havde fokus på lydigheden i både gruppe B og C. 
Kursisterne blev ved ankomst delt i to hold, så man lørdag fulgte 
den ene af instruktørerne og søndag den anden. På denne måde fik 
hundeførerne mest muligt med hjem af de to instruktører.
 Fælles for Michael og Lenett er deres indgangsvinkel med 
positiv forstærkning i træningen kombineret med en stor forståelse 
for at læse de forskellige hunde og deres adfærd. Alle kursister tog 
hjem med bagagen fuld af gode råd og tips til at komme videre med 
deres træning.
 
Vi ønsker de danske VM-deltagere god vind.

//

Tekst: Sickan Westerberg 



I weekenden den 5.-7. september afholdt Linå klubben kursus for 
interesserede, med VM deltagerne Lenett Arenta Jensen samt Mi-
chael Warburg Nielsen. Kurset, der oprindelig var berammet til 2 
dage, blev udvidet med en ekstra dag til stor glæde for de over 20 
kursister.
 Der blev vist hvordan og hvor flot, de to VM deltageres 
hunde var trænet. Ligeledes indledtes kurset om fredagen med ly-
dighedstræning og gruppe C arbejde - om hvordan man tackler 
rondering og bidarbejde. Dette var ikke noget, alle var bekendte 
med, hvorfor alle ivrigt lyttede og også så med om lørdagen, hvor 
Matin Hassager fra Skive klubben var mødt op til supplering af 
bidarbejde med de mange hunde.

Flæstesteg, hygge og tordenvejr
Lørdag aften var Linå klubben vært, for de interesserede, med flæ-
skesteg med det hele. Det var lige noget, vi trængte til efter en meget 
lang men super god dag, hvor den gode stemning for mange bød på 
nye venskaber. Selv venskaber på tværs af lande, da nogle af delta-
gerne kom helt fra England. Alle hyggede sig og dagen sluttede af i 
næsten festagtig stemning med bulder og brag på himlen grundet 
aftenens tordenvejr. Alle hundeførere og hunde mødtes igen søndag 
morgen, godt brugte, i Grauballe på sportspladsen, men igen var 
alle klar på en super dag, hvor de, som ikke havde haft lydighed 
med Lenett om lørdagen, nu skulle på og vise deres bedste kunnen. 
På trods af kraftig regn og at alle var gennemblødte, var der igen 
ingen tvivl om, at alle hyggede sig til fulde, mens Lenett og Michael 
kom med gode råd i både lydighed og gruppe C arbejde, til hver 
enkelt deltager.

Vi var  alle sindsygt trætte og måske til sidst en smule overgearede, 
jo længere dagen skred frem. Stemningen var, på trods af vejret, 
rigtig løs, og for mange skabte det god kommunikation med gode 
spørgsmål og råd på tværs af hinandens træning.

”Nutning”
Kurset indeholdt alt, man kunne drømme om, både for nybegynde-
ren samt den øvede hundefører og hund, og der blev givet sig god 
tid til hver enkelt kursist.
 Kurset indeholdt dog også, ej at forglemme, Linå klub-
bens meget omdiskuterede emne - nemlig nutning af sin hund. 
Bedre beskrevet; som en ret vigtig ting, man skal huske på trods 
af nok så seriøs træning. ”Nutning af sin hund” dækker over alt fra 
leg med hunden til nusning af den, hvilket er noget, Linå klubben 
dyrker meget, og som blev spredt ret hurtigt til de andre deltagere.
Jeg tror roligt, jeg for alles vedkommende tør sige, at dette arrange-
ment var yderst veludført. De 2 VM deltagere gav de mange hunde-
førere god tid til at løsne eventuel nervøsitet op, og det gjorde, at 
kurset gav fuld valuta for pengene. Ved evalueringen var vi alle 
enige om, at det kunne vi godt gøre om, evt. da næste weekend....
meeen jeg tror nu nok, de mange trætte kursister og deres hunde 
lige skulle hjem og sunde sig og så ellers øve weekendens indhold.

Tak
Tak til Lenett og Michael for seriøs træning og gode råd. Tak til 
Martin for at have assisteret med de mange hunde, og da ikke 
mindst tak til de folk i Linå klubben, som gjorde dette muligt. 
Lenett og Michael - I ønskes rigtig mange gange held og lykke med 
VM deltagelsen. De bedste hilsner fra Holdet.

//

Tekst: Henriette von Essen

Superb weekendkursus!
Artikel

En deltager beretter om “et superb weekendkursus” afholdt 5.-7. september 2014.
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Begge billeder er fra weekendkursus i Ishøj, beskrevet på modsatte side - også med Lenett og Michael som værter.
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CRM og it-outsourcing

Når det er bedst

Concare IT A/S
Garnisonen 42 - 4100 Ringsted

Tlf. 43713999 - www.concare.net

Gode råd til øget trafiksikkerhed for dig og din hund i det kommende mørke vinterhalvår.

Du er ansvarlig for din hunds sikkerhed
Artikel

Lad os se det i øjnene: hunde har ikke flair for at leve i byer. Og 
måske er det derfor, at når der kommer flere og flere hunde i byom-
råder, så stiger antallet af bilulykker, hvor familiehunde desværre 
også er involveret.

Det er sjældent billistens skyld
Hunde, der er blevet påkørt, kan få en række skader efter en påkør-
sel: lige fra mindre skrammer og blå mærker til brækkede ben – og i 
værste tilfælde kan hunden dø. En del af problemet er, at når hunde 
distraheres af en anden hund, en flok fugle eller noget tredje, så 
har de ikke øjne eller øre for andet! ”Min 8-årige datter og jeg var 
ude at gå med vores hundehvalp Molly. Pludselig ser hun en anden 
hund længere nede af vejen, så hun rykker snoren ud af hænderne 
på mig og løber ned mod den anden hund,” fortæller Anne Hansen, 
en relativt ny hundeejer. ”Heldigvis stoppede Molly, inden hun løb 
ud på gaden, som var ret trafikeret, og vi kunne nå at fange hende. 
Men det var en virkelig skræmmende oplevelse.”

Når en hund påkøres, er det sjældent billistens skyld, omend de ofte 
har det forfærdeligt med det. Normalt påhviler ansvaret for ulykken 
hundeejeren, og ulykken sker oftest, fx fordi man har ladet sin hund 
løbe løs, eller fordi den ikke var synlig nok for bilisterne.

Reducer antallet af trafikulykker
De mørke vintermåneder er her. Dette betyder, at vi er gået ind i 
den tid på året, der er farligst for din hund. Fordi der er så få timer 
med dagslys, må mange gå tur med deres hund i skumringen eller i
mørke. Og hvis du ikke sikrer, at både du og din hund er synlige for 
andre trafikanter, risikerer I at blive overset – og så er risikoen for 
en ulykke så meget større. Derfor arbejder Orbiloc med at sprede 
budskabet om større trafiksikkerhed for på den måde at forhindre, 
at din hund bliver involveret i en trafikulykke. Det bedste sted at 
placere reflekser er i knæ og lår-højde. - eller fx på din hund. Når 
reflekserne placeres så lavt, når lyset fra bilernes forlygter dem hur-
tigere og langt oftere end ellers.

”Når vi kombinerer vores lygte med reflekser så føles aftengåtu-
ren bare mere sikker. Jeg ved, at bilisterne kan se både mig og min 
schæfer på stor afstand”, siger Per Hansen, ejeren af den 3 år gamle 
schæfer King. ”Vi bliver set langt væk, selv om vi går på stier og 
veje, der ikke har gadebelysning – og bilisterne ved, at jeg ikke er 
alene”. Så ved at bruge reflekser og lys, og være opmærksom og eks-
tra agtpågivende over for din hund i vintermånederne, kan du føle 
dig meget tryggere velvidende, at du allerede har gjort dit for at 
forhindre en potentiel farlig situation – før ulykken sker. 

Flere råd til større trafiksikkerhed:
Hjemme
Begræns din hunds adgang til indkørslen
Vær særligt opmærksom når du kører ind eller ud af din indkørsel 
eller p-plads

På vejen
Hav din hund i kort snor, selv om den er lydig og går tæt på dig
Gå altid i venstre side af vejen med ansigtet mod modgående trafik. 
Dette er specielt vigtig, når der ikke er noget fortov
Stå stille ved siden af vejen, når biler passerer jer

I mørket
Brug reflekser på både din hund og dig selv
Brug en refleksvest, når du går i mørke områder
Brug en kraftig lygte på din hunds halsbånd, sele eller snor - eller 
på dig selv.

Din hund er din bedste ven, og selv de mest veltrænede hund kan 
opføre sig uberegneligt til tider. For at sikre større trafiksikkerhed, 
må hundeejere altid være forsigtige, specielt når det er mørkt uden-
for. Det er op til dig at sørge for, at din hund er glad, sund og sik-
ker – hele året rundt! Find mere information på www.orbiloc.com.

//

Tekst: Anette Kristensen, v/Orbiloc.com /  Stine Rix
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Pletskud fra RKD medlemmerne

Ballou Eik - Danmarks, formodentlig, ældste rottweiler. Læs hans historie 
på side 11.

Juniorhandling til RKD udstillingen i Midtjylland. Læs beretningen og se 
flere billeder på side 13-14.

Pletskud fra weekendkursus i Ishøj - læs beretningen og se flere billeder på 
side 20.

Pletskud fra weekendkursus i Ishøj - læs beretningen og se flere billeder på 
side 20.



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

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

SEKRæTER
BRITTA NIELSEN
STENSByVEJ 29
4773 STENSVED
TLF. 6092 6895
BRITTA.N@ROTTWEILER.DK
KONTAKT FOR BHR/UDD OG
TJENESTEN

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

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

kreds05@rottweiler.dk  

www.rk5.dk.

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

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

Træningsplads: Kundby Stadion, Solbjerggård 2, 4520 Kundby

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

kreds09@rottweiler.dk 
www.ssrk.dk

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

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

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

Formand: 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
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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: Tirsdag fra kl. 18.00 – lydighed/forsvar. Torsdag fra kl. 18.00 – lydig-
hed/forsvar. Søndag Kl. 12.00 – lydighed/forsvar Hvalpehold og lydighedshold starter 
jævnligt - kontakt bestyrelsen for nærmere information.

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

kreds20@rottweiler.dk

Loaklforeningen er midlertidigt sat i bero.

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

kreds23@rottweiler.dk 
www.koegerottweilerklub.dk

Formand: Jytte Lund Holmgaard
Rigtrupvej 6, 8370 Hadsten, Tlf. 86 49 16 48  /  30 61 12 00, Mental@pcbox.dk
Brugsrådkontakt: Karin G. Pedersen
Gunnerupmosevej 8, 8960 Randers SØ, Tlf. 87959900 / 60778990, karin@reptilia.dk 
Udstillingskontakt: Carolina Just Kristoffersen
Randersvej 183, 8544 Mørke, Tlf. 87997021 / 28102733
sjellebro@hotmail.com 
Træningsplads: Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV

kreds24@rottweiler.dk

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

Træningsplads: Jegstrupvej 10, 7800 Skive
Årligt kredskontingent: kr. 100,-



Skriv til hele UDD: udd@rottweiler.dk

Ansvarlig for kurser i Jylland
-

Ansvarlig for kurser på Sjælland
Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf. 29 43 63 79 - 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
 
Formand
Michael Lambertsen
Degneløkken 83
5540 Ullerslev
Tlf. 40 18 14 87 - mail: m.lambertsen@hotmail.com

Uddannelsesansvarlig
Sten Søndergaard
Tollestrupvej 23
9500 Hobro
Tlf. 96 97 90 00 / 30 89 07 03 - mail: sts@bystrupgaard.dk

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

Skriv til hele AR: ar@rottweiler.dk

Formand og Arrangementsansvarlig Jylland
Ulla Mogensen
Vægerhøjvej 25
9670 Løgstør
Tlf. 86 65 90 64
um@rottweiler.dk

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

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

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

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