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Rottweileren
Februar 2014

Præsentation af HB kandidater
Den perfekte hund

Redningshunden Joppe
Hvorfor lære sin hund tricks?

RKD fylder snart 70 år
Hund i bilen - er din hund sikret?





GF i en vintertid

Selv om det er vintertid, sker der mange ting i klub, udvalg og hovedbestyrelse. Som du vil 
se af dette blad, nærmer næste generalforsamling sig - den skal planlægges. På hjemmesiden 
kan du se, at der fuld gang i at få aktiviteterne på plads til næste sæson.
 I forbindelse med generalforsamlingen skal der vælges 3 personer til hovedbesty-
relsen. Der er enighed om i HB, at det vil være en stor fordel at nuværende bestyrelse får lov 
til at forsætte. Der er opbygget et godt samarbejde, hvor de enkelte nu er kommet godt ind 
i deres ansvarsområder. Vi mener, at klubben har brug for den kontinuitet og de resultater, 
som en fortsættende bestyrelse kan skabe.
 Der har været møde mellem avlsråd og hovedbestyrelse, og der er rigtig mange 
ting på programmet: Blandt andre Avlsrådets forslag til ændring af betingelserne for avls-
kåring. Vi vil også bede DKK om at forlænge dispensationen fra 01.01.2014 til udgangen af 
2014. Det handler om, at hunde skal være mentalbeskrevet, inden de er fyldt 24 måneder. 
Der er nyt møde mellem HB og Avlsrådet igen den 15. marts 2014, hvor arbejdet fortsættes.
Endvidere har hovedbestyrelsen og kreds 21 har en dialog kørende, hvor der ikke er enighed 
om indgåede aftaler. DKK har været inddraget, men vi håber snart at få afsluttet denne sag 
på en konstruktiv måde.
 Internationalt er RKD repræsenteret i IFR’s bestyrelse. Der en del postyr i or-
ganisationen - tyske ADRK har valgt at træde ud af samarbejdet. Der er blandt de mange 
øvrige lande enighed om at forsætte arbejde og arrangementer. Dette er også den danske 
hovedbestyrelses holdning. Vi må håbe, at vi kan få Tyskland med op på tømmerflåden igen. 
Blandt IFR’s store arrangementer er IFR verdensudstilling, IFR IPO VM og Skandinavisk 
Klubsieger. Vi støtter fuldt op om disse arrangementer. Der er i øvrigt bestyrelsesmøde i IFR 
i februar i Stockholm. 

Vi håber i hovedbestyrelsen, at vi ses til generalforsamlingen den 6. april 2014. Se nærmere 
i bladet. Stemmesedler sendes separat med posten.

Hovedbestyrelsen, den 10. februar 2014

Udgiver: Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub. 
 
Redaktør: Stine Rix, email: sr@concare.net

Eftertryk: Kun efter forudgående aftale 
med ansvarshavende. 
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RKD’s formand 

Tryk: HCB Tryk
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Kalender 2014
Nyt fra RKD

Rottweilerklubben Danmark – Kalender 2014 
 

Dato Arrangement Sted Arrangør 
    
Februar    
8.-9. februar Aggressions kursus Helsinge  UDD 
8.-9. februar Udstilling Fredericia DKK 
21.-23. februar Instruktør udd. Sjælland UDD 
    
Marts    
22.-23. marts UHM Sjælland AR 
29.-30. marts UHM Jylland AR 
29. marts Kursus – Lydighed i gr. C Frederiksholm UDD 
    
April    
5. April RKD VM-udtagelse Holbæk BHR 
6. April Generalforsamling Fyn HB 
12.-13. April DKK IPO DM 2013 Hellum DKK 
26.-27. april IFR  Verdensudstilling Venedig, Italien IFR 
    
Maj    
3. maj RKD Udstilling Ishøj UU 
4. maj Kuldfremstilling Sjælland AR 
9.-11. maj RKD IPO, SPH & Rally DM 2014 Fyn BHR 
10.-11. maj DKK Udstilling Roskilde DKK 
17.-18. maj Avlskåring Fyn AR 
25. maj Rally prøve Holbæk LF 
31. maj – 1. juni International show vestheim Tyskland  
    
Juni    
5. juni el. 7. juni RKD Jubilæumsudstilling gerne vest for Storebælt UU 
20.-22. juni International GP Rottweil Tyskland  
21.-22. juni DKK Udstilling Vejen DKK 
27.-28. juni Skandinavian Klubsieger Södertalje Sverige Internationalt 

samarbejde 
    
Juli    
5.-6. Juli Piet Hein Bokaal 2014 RW Flewoland, Holland  
    
August    
16.-17. august DKK Udstilling Bornholm DKK 
23.-24. august Deutsche Klubsieger Tyskland ADRK 
31. august Rally prøve Holbæk LF 
    
September    
6.-7. september Avlskåring Fyn AR 
9.-14. september IPO World Championship Malmö, Sverige FCI 
20.-21. september RKD Hovedudstilling Sydsjælland UU 
20.-21. september DKK Udstilling Hillerød DKK 
27.-28. september UHM Jylland AR 
    
Oktober    
4.-5. oktober UHM Sjælland AR 
11.-12. oktober Kuldfremstilling Jylland AR 
23.-25. oktober IFR IPO VM 2014 Schweiz IFR 
    
November    
1.-2. november DKK Udstilling Herning DKK 
15. november RKD - Juleudstilling Øst for Storebælt UU 



Kandidat: Svend Corvinius

Mit navn er Svend Corvinius. Jeg er gift med Anne Grethe gennem 
snart 25 år. Vi har gennem 17 år været selvstændige med firmaet 
Mors’-Bike’s, hvor Anne Grethe har solgt og renoveret ældre engelske 
og klassiske italienske motorcykler.
 I de sidste 17 år har vi altid haft Rottweilere, som for os er 
en fantastisk skøn hund. Gennem de sidste tre år er vi begyndt at in-
teressere os mere og mere for træning samt udstillinger, hvor de førhen 
”bare” var familiehunde, der samtidig passede på os.
 Vi kom nok mest ved en tilfældighed med i Rottweilerklub-
ben for nogle år siden. Vi havde problemer med at finde et sted at 
træne med vores dengang nye hanhund. På det tidspunkt var det 
ikke rigtigt ”in” hos DCH samt diverse foreninger, der tilbød træning 
i Vejle området, at have Rottweilere med på holdene. Derved kom vi 
i kontakt med kreds 21 og begyndte at træne i brugshundeklubben i 
Sønderjylland, hvilket for os har været en fantastisk spændende rejse 
ind i en anden måde at bruge sin hund på. 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.

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

Nyt fra RKD

I 2013 har kreds 21 stået for forplejningen til de UHM, der har været 
afholdt i Læborg. Jeg har været grillmaster, til tider godt hjulpet, især 
fra det fynske. Det har været spændende at se så mange forskellige 
hunde samt møde deres ejere.
 Jeg har nu i to perioder været formand for kreds 21. Som 
ganske grønt og nybagt medlem må jeg erkende, at jeg stadig har me-
get at lære. 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 styrke klubben via åbenhed og mere oplysning om beslutning-
erne, der træffes i klubben. Dette således, at den store gruppe af pas-
sive medlemmer, der i dag er i foreningen, forhåbentlig får lyst til at 
deltage mere aktivt.
 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, og det derfor er af stor 
betydning, 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 stolte af den klub, vi er medlem af.

//
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Opstilling af Svend Corvinius
Undertegnede opstiller 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 stræk-

ker sig over et stort område, til at fungere og samarbejde med for-

skellige tiltag. Svend og Anne Grete møder flittigt op og sørger for 

god forplejning ved RKD’s arrangementer i kredsens område. 

 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 hilsenKirsten Lillelund, Tove og Get Haurum

Opstilling af Svend Corvinius

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

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

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

digt i alle henseender. Han er en humørfyldt person, som er rar at 

sidde i bestyrelse med.

 
Venlig hilsen

 Pia og Palle Kulmback

Opstilling af Svend Corvinius

Jeg kan kun støtte Svends kandidatur til RKD´s hovedbestyrelse.

Svend er meget aktiv i kreds 21 og repræsenterer flot bestyrelsen 

ved de mange arrangementer. Jeg har lært Svend at kende som en 

behagelig, engangeret og positiv person.

 
Med venlig hilsen

 Søren Bøgesvang 



6          Rottweileren Februar 2014

Præsentation af HB kandidater fortsat

Kandidat: Poul H. Ejlertsen

Jeg stiller igen mit kandidatur til rådighed som HB medlem ved RKD’s 
næste generalforsamling i 2014.
 Det er jo altid vanskeligt at skulle fortælle noget om sig selv, 
men jeg har været medlem af Rottweilerklubben i mere end 30 år. Jeg 
er 68 år gammel, har været formand for klubben flere gange, ligesom 
jeg har været formand for kreds 13 i mange år. Så det kan siges, at jeg 
har et grundigt kendskab til klubben og dens liv.
 Min kone og jeg har også igennem årene forsøgt os som 
opdrættere med kennelnavnet Lijepo’s altid med AK og brugskårede 
tæver. På det brugsmæssige område har vi som nogle af de første haft 
kårede hunde i BHP programmet, ligesom vi var de første, der havde 
en tæve med sporhundeprøve.
 Nu foregår træningen i Dansk Politihundeforening og i 
Hjemmeværnet, hvor min kone har en hanhund mønstret med bid. 
Grundet knæproblemer er det ikke mig, der træner, men jeg er da med 
og deltager med det, jeg kan, både på det teoretiske og praktiske plan.
 Jeg har for nogle år tilbage siddet i klubbens Avlsråd, hvil-
ket jeg fandt meget spændende. Da vores race er en brugsrace, kunne 
jeg godt tænke mig, at flere opdrættere anvendte hunde med brugs-
prøver. For mig er det lidt ”tamt” kun at avle på UHM/AK hunde, 
men det er jo noget, der kan ses på i fremtiden. 

Skulle jeg blive valgt, vil jeg arbejde for åbenhed mellem HB, kredse 
og udvalg. Jeg vil ligeledes arbejde for, at suppleanter får indkaldelser 
og referater til HB’s møder. For år tilbage kom jeg selv som suppleant 
pludselig i HB uden at have disse oplysninger. Yderligere konstitueret 
som formand for klubben. Det var noget af en opgave, som kunne 
have været lettere at løse, hvis suppleanten havde vidst, hvad der rørte 
sig i klubben.

//

HB kandidat: Poul H. Ejlertsen

Kandidat: Henrik Fuchs (genopstilling)

Jeg er 48 år gammel, gift og har 3 børn. Jeg har haft rottweiler i 9 
år og har været med i både brugs- og udstillingssporten (mest med 
hundene; Rolex og Kiwi) og har opdrættet enkelte hvalpe under ken-
nelnavnet Dog Bjergagergaard på en gård i Ringsted.
 Rottweileren er for mig en hund med gode brugsegenskab-
er, sund mentalitet og et smukt ydre - dette skal vi prøve at styrke og 
stræbe efter at bevare.
 Jeg er uddannet eksteriørdommer for racen og bruger ellers 
en del tid i Køge Rottweilerklub med træning og hygge samt deltager 
i arrangementer - og nyder generelt at komme ud med vores hunde. 
Jeg bruger også en del tid i udlandet, hvor jeg har rigtig mange gode 
venner inden for vores hunderace.
 
Hvad kan og har jeg bidraget med i HB indtil nu: 
Jeg har stor erfaring i virksomhedsdrift, ledelse og regnskab, både som 
revisor og senest som virksomhedsejer. Jeg vil derved fortsat kunne 
styrke HBs virke derigennem og har endvidere en gennemgående vid-
en om vores race og de forhindringer, der ligger foran os i bevarelsen 
af den herhjemme og internationalt. Jeg vil gerne fortsætte med at 
styrke arbejdet for den mentalt sunde rottweiler; at den skal fremstå 
som en stærk hund, der bør trænes og aktiveres og at anseelsen for 
racen højnes. 

Jeg vil fortsat bidrage til, at vi får en velfungerende klub. Jeg er fortaler 
for en åben dialog, og jeg sætter altid fællesskabet før personlige inte-
resser, når jeg deltager i foreningsarbejde. De sidste 2 år har jeg været 
formand for klubben, og jeg er især stolt af:

- Vi er på vej til overlevelse som klub og race
- Bladet
- Ny web
- Skaffet sponsor, især i tæt samarbejde med Morten Mundt for over
   500.000 de sidste 2 år

- samt det samlede arbejde, som vi i den nuværende bestyrelse, har 
fået udarbejdet i løbet af det sidste år med super hjælp fra Klubbens 
udvalg og medlemmer.

//
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Opstilling af Henrik Fuchs, Britta Nielsen og Morten Mundt

Som medlemmer af den nuværende bestyrelse kan undertegnede 

på det varmeste anbefale, at du stemmer på de ovennævnte 3 per-

soner. Vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde og er alle kom-

met godt ind i de områder, som vi har ansvar for. Samtidig besidder 

vi forskellige kompetencer, som tilsammen giver en handlekraftig 

bestyrelse. Vi har sammenfaldende værdier omkring åbenhed, 

samarbejde og respekt for, at RKD er en interesseforening.

 Der er bestemt plads til forbedring i HB’s arbejde og be-

stemt også opgaver, som skal løftes i klubben. Netop derfor er det 

vigtig, at der er mulighed for fastholde og udnytte det vidensniveau, 

som nu er opbygget. Vi er overbeviste om, at klubben vil have godt 

af den kontinuitet.
Med venlig hilsenMerete Andersen og Carsten Henriksen

Præsentation af HB kandidater fortsat

Kandidat: Britta Nielsen (genopstilling)

Jeg ønsker hermed at genopstille til hovedbestyrelsen i Rottweilerklub-
ben Danmark. Jeg er 45 år og har haft Rottweiler de sidste 12 år. Jeg 
er formand i kreds 05 Ishøj.
 Jeg har de sidste to år har været en del af Rottweilerklubben 
Danmarks hovedbestyrelse, specielt det første år var meget turbulent, 
da hele bestyrelsen var ny i hvervet. Jeg har i den forbindelse brugt 
rigtig mange ressourcer på at sætte mig ind i arbejdet og de arbejds-
gange, 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, og  at jeg/vi ikke længere skal 
bruge så mange ressourcer på, hvem der gør hvad og hvornår. Hvis jeg 
får lov til at fortsætte det arbejde, vi som bestyrelse er startet 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 to år har kredsene to gange årligt været inviteret 
med til fællesmøder - arrangeret af hovedbestyrelsen. På disse møder 
har hovedbestyrelsen, råd/udvalg og kredse haft mulighed for at infor-
mere/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 forbedre klubbens drift i al al-
mindelighed (øge antallet af medlemmer), så det bliver en ”selvfølge-
lighed” 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. Vores beslutnin-
ger/handlinger er ikke altid lige populærere, men nogen gange er man 
nødt til at træffe beslutninger, ikke alle synes om - omend 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.
 Da jeg ikke selv er aktiv hundefører, men ”kun” er aktiv 
på sidelinjen, føler jeg fortsat, at jeg har overskud til at indgå i ho-
vedklubbens bestyrelse. Rottweilerklubben Danmark er stadig ikke i 
mål mht. bevarelsen af racen, så også i 2014 er det det punkt, der står 
øverst på dagsordenen.
 Det er mit håb, at klubbens medlemmer vil støtte den nu-
værende bestyrelses arbejde ved at give os mulighed for at følge de 
skibe, vi har sat i søen og sørge for, at de kommer sikkert i havn. 

//

Kandidat: Morten Mundt (genopstilling)

Jeg er gift med Tina, og vi har 5 sammenbragte børn dog ingen hjem-
meboende. 
 
Jeg trænet hund i 18 år. Og jeg har været med til VM 3 gange med 
min gamle hund Benno og 2 gange med min nuværende hund Artur. 
 
Jeg mener, jeg kan bidrage med en del i forbindelse med genindvalg i 
Rottweiler Klubbens bestyrelse. Jeg har været selvstændig i 12 år, hvor 
jeg har drevet vagtfirmaet Control N´ Security og Rengøringsfirmaet 
CNS Rengøring. 
 
Jeg ser frem til fortsat at bruge min erfaring og kompetencer i Rott-
weiler Klubbens bestyrelse.

//



GF dagsorden

Generalforsamling i
Rottweilerklubben Danmark

søndag d. 6. april 2014, kl. 13:00 – 18:00

Sted: Vindinge Forsamlingshus, Bøjdenvej 75, 5800 Nyborg 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af minimum 2 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. Beretning fra de faste udvalg, der fremgår af Rottweiler-
klubben 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!

Nyt fra RKD
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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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UDD søger 2 nye medlemmer
Tak til Heidi for indsatsen hos UDD.

Da Heidi har valgt at træde ud af UDD, mangler vi nu 2 friske per-
soner, som kunne tænke sig at være en del af UDD teamet.
 Personen, vi søger, skal være en, som brænder for vores 
race, og som kan bidrage med masser af positiv energi og være 
springfyldt med nye idéer, der kan udføres. lyder det som noget for 
en af jer medlemmer derude, så skriv lidt om dig selv, og hvad du 
kan bidrage med til: udd@rottweiler.dk.

Tak til Heidi
Vi takker Heidi for samarbejdet i UDD og ønsker hende god vind 
fremover.

UDD har indledt året med et kursus i adfærd, som løb af stablen d.  
8.-9. februar. Derudover er der arrangeret et kursus i Frederiksholm

Tekst: Dennie Kristoffersen

kredsen, som hedder lydighed i Gr. C. Dette afholdes lørdag d. 29. 
marts 2014. Opslag omkring dette findes her i bladet. Der er masser 
af idéer til kurser, vi kan afholde resten af året, det vil der komme 
meget mere info om i næste blad samt på hjemmesiden. 

Opråb til lokalforeningerne
Hvis der skal afholdes kurser, bliver vi nød til at have jeres hjælp - 
for uden jer bliver der ingen kurser. 

Når det er sagt, glæder vi os bare til endnu et fantastisk år i Rott-
weilerens navn.

Nyt fra UDD

læs om Redningshunden Joppe i artiklen på side 12-13. Foto: Kjetil Mikaelsen



Den perfekte hund - Del 1
6 gyldne regler til at få den perfekte hund.

Tekst: Hildur Jóhannesdóttir, vores Hundecenter

Vi går jo alle med drømmen om at få den perfekte hund, både ly-
dighedsmæssigt og generelt i hverdagen. Er det muligt at få den 
perfekte hund? Hvis du spørger mig - så ja, det kan man, hvis vi 
som ejere har gjort vores hjemmearbejde godt nok, allerede før vi 
får hunden hjem.
 Det første trin i at få den perfekte hund er at stille sig selv 
nogle spørgsmål: Hvad kan jeg give min hund med hensyn til tid, 
pelspleje, socialisering, træning og den almindelig tilvænning? Når 
du har svaret dig selv på disse spørgsmål, kan du begynde med at 
lede efter den rigtige race for dig. Der er ikke en race, som er bedre 
end en anden, men det kan være, at du kun har få racer at vælge 
imellem i forhold til det aktivitetsniveau, du kan tilbyde hunden. 
Det er altid en god idé at besøge de forskellige klubber, som har 
de racer, du er interesseret i. Her kan du se de ”voksne” hunde, tale 
med ejerne og høre deres mening om racen. Bed dem om at være 
åbne for både fordele og ulemper ved netop den race.

Shaping
Det næste trin i at få den perfekte hund er at vælge træning og træ-
nere med omhu. Vær kritisk, når du vælger dine hundetrænere. 
Det er altid godt at kigge på trænerens uddannelse, kurser, og om 
vedkommende er god til at følge med i den udvikling, som sker i 
hundeverdenen. Når vi snakker om træning af vores hunde, uanset 
om det er tilvænning eller lydighed, er det vigtigt, at vi som ejere 
træner vores hunde med SHAPING.
 SHAPING betyder ”at forme”, og det er netop det, vi skal 
med vores hunde: Vi skal forme dem til den ønskede adfærd. SHA-
PING bruger vi i indlæringsfasen og vedligeholdelse af alle øvel-
ser. Der er selvfølgelig nogle regler, vi skal følge, når vi træner efter 
SHAPING, men hvis du følger disse regler, er du på rette vej til at 
få din perfekte hund. Formålet med at bruge SHAPING er at skabe 
kontakt og tillid mellem hund og ejer samt at motivere hunden for 
indlæring. Ved træning med shaping foregår træningen som en 
leg, og derfor vil motivationen hos hunden ofte være høj. Når vi 
hundeejere først har lært metoden, vil man have en hund, der selv 
vil prøve at finde netop den adfærd, som du ønsker fra den - hvilket 
er en stor fordel senere i hundens liv. I begyndelsen kræver det dog 
altid en masse tålmodighed. Her kommer så reglerne:

1. Vær tålmodig
Vis hunden tålmodighed ved alle øvelser, I laver. Husk, at den ikke 
kan forstå det, du tænker. Du får en bedre hund, hvis du giver den 
tid til at tænke selv og husker at sørge for, at hunden har det sjovt.  
Husk, at straf ikke påvirker viljen, det skræmmer bare midlertidigt. 
Det vil gøre, at hunden bliver negativt indstillet, så det kan skabe 
angst, sørgmodighed og underlegenhed.

2. Vi arbejder kun med bløde metoder
Sig aldrig NEJ eller andet, som er negativt, til hunden i indlærings-
fasen, da det kan begrænse hunden i at have lyst til at lære noget 
nyt. Ros hunden for de ting, den gør rigtigt, og ignorer det, som 
den gør forkert. Hvis hunden laver en fejl, skal du hellere tænke 
over, hvad du har gjort forkert, da fejlen nok skyldes, at den ikke 
forstod, hvad du mente. Find frem til fejlen og forsøg at lave om på 
den næste gang, du træner øvelsen.
 Udelukkende positiv forstærkning betyder, at vi tilføjer 
hunden noget behageligt for at øge sandsynligheden for, at hunden 
gentager adfærden.

3. Normalt stressniveau
Hunden må ikke være med for højt stressniveau, når du træner. 
Hvis stressniveauet er for højt, opnår du ikke det resultat, som du 
ønsker.

4. Træn i korte seancer
Opdel dine træningsseancer. 1 seance er 2-8 gentagelser af øvelsen. 
lav ikke for mange gentagelser, hvis hunden synes, det er kedeligt. 
Prøv hellere at lave 1-2 gode øvelser, så den synes, det stadig er sjovt.

5. Træn med succes!
Du skal stoppe med at træne hunden, imens den stadig synes, det er 
sjovt, og imens den stadig er koncentreret og er hurtig til at udføre 
øvelsen. Næste gang vil hunden synes, det er en positiv og sjov leg, 
du har gang i.

6. Trinvis indlæring – fortsæt ved 80 % succes!
Når hunden kan deløvelsen 8 ud af 10 gange, skal du gå videre til 
næste delmål. Det er vigtigt at fortsætte øvelsen i det rigtige tempo 
for netop din hund. Nogle hunde kan fortsætte til det næste trin ef-
ter kun 2 eller 3 gentagelser, hvor andre skal gentage det flere gange. 
Men husk altid, at det er vigtigt, at I ikke træner i det samme trin 
for længe. Det vil give hunden den tanke, at nu er øvelsen færdig, 
og så er det svært at få fremskridt i træningen. Del hellere øvelsen 
op i mindre trin og kom hurtigere i mål end at starte op med for 
store forventninger.
 
Al indlæring skal foregå i en positiv stemning. Det vil skabe sam-
arbejde og øge hundens motivation. Nu er det om at gå i gang med 
den positive træning.

Læs mere om ”Den perfekte hund”, Del 2, i næste udgave.
//
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år 2014 byder på nogle forandringer i forhold til planlægning af ar-
rangementer. Datoerne for UHM-test er sat på kalenderen, der ud-
over er der arrangeret Kuldfremstilling på enkelte dage + weekends 
- disse er besat på forhånd. Kuldfremstilling kan bestå af hunde fra 
en opdrætter, der har et stort kuld eller evt. slår sig sammen med en 
anden opdrætter, så en hel dag kan besættes. Begrundelsen herfor 
er, at der fra enkelte sider har været kritik af, at opdrættere kunne 
reservere flere pladser til UHM. Der er jo ingen logik i en kuld-
fremstilling, hvis ikke hele kuldet kan stilles på den samme dag.  
Det mener AR ikke skal gå ud over de opdrættere, der har fremstil-
lingen med i deres salgsaftaler og i øvrigt støtter op om klubbens 
aktiviteter.
 AR vil gerne have flere hunde til avlskåring. Det er et af 
vores mål at få flere opdrættere til at interessere sig mere for racens 
mentale tilstand. Vi har ved flere lejligheder pointeret, at Unghun-
de mentaltesten kun er en appetitvækker. laver man kun et enkelt 
kuld hvalpe på sin tæve, bare for at prøve det, kan man vel godt 
nøjes med en UHM-test. Er man derimod Opdrætter, som laver 
flere kuld om året, bør mottoet være ”Avlshunde skal Avlskåres.” 
Det kan være svært at forstå, at det næsten er umuligt at finde en 
avlskåret hanhund i Danmark, når man tager i betragtning, hvor 
mange fremragende kuld der, efter opdrætternes egne oplysninger, 
er årets absolut bedste. Vi glæder os meget til at se dem på kom-
mende avlskåringer. Vi gør opmærksom på, at AK er flyttet til den 
17. maj på Fyn.

Nye tiltag inden for avlskåringer
Avlsrådet har arbejdet med nye tiltag i forbindelse med avlskårin-
ger. AR har lyttet til de forskellige argumenter, der er kommet til 
udtryk for, hvorfor man ikke stiller til AK - for eksempel, at det er 
avlsrådets point, der afholder folk fra at stille. Det har vi taget til 
efterretning og indset, at vi i disse moderne tider, hvor folk kører 
over landegrænser eller får insemineret, ikke har mulighed for at 
følge med i alle oplysninger om de forskellige hunde. Tiderne for-
andrer sig, og vi må indrømme, at den er løbet fra vores nuværende 
pointsystem. Vi arbejder derfor med at få ændret pointsystemet, så 
hundene ikke bliver belastet, fordi AR ikke har kendskab til opha-
vet. Det må således være opdrætterens ansvar, at de sætter sig or-
dentlig ind i, hvad de avlshunde, de bruger, indeholder mentalt af 
godt og mindre godt.  
 I skrivende stund er brikkerne endnu ikke faldet helt 
på plads, men vi skal have møde med repræsentanter fra HB/MT 
i marts måned, hvor vi håber at komme til enighed, så vi kan få 
projektet søsat allerede ved første AK arrangement i år. Så snart det 
ligger klart, vil det blive offentlig tilgængeligt på klubbens hjemme-
side. 

//

Tekst: Ulla mogensen

Nye tiltag inden for avlskåringer
Nyt fra AR

- og forlængelse af alderskravet vedr. MB.

Forlængelse af alderskravet vedr. MB

RKD har henvendt sig til DKK for at få en forlængelse af alderskravet til MB indtil udgangen af 2014.
Det skyldes bl.a. en del henvendelser allerede nu, hvor hundene har passeret aldersgrænsen.

Samtidig arbejder AR +HB på en ny model vedr. AK.

DKK har netop besluttet at forlænge perioden
for dispensation for alderskravet til Mentalbeskrivelse

til den 31. december 2014.



Jeg hedder Kjetil Mikaelsen og bor i Norge lidt nord for Kristian-
sand sammen med min kone Kristin og min søn Sondre på 3 år. Jeg 
har været aktiv i frivilligt arbejde gennem Røde Kors og har tidli-
gere deltaget i en række eftersøgninger, før jeg begyndte at træne 
med Joppe i Norske Redningshunde (NRH).
 
Joppe fik lov til at være hvalp
Joppe er født den 7. marts 2008 på Kennel Hempths i Stavanger, 
Norge, efter forældrene Hempths Cita og Heithas Miro. Da vi fik 
Joppe, begyndte vi med hvalpelydighed og prægning i alle typer af 
miljøer – som så mange andre gør det. Han gik sit første spor, da 
han kun var 3 måneder gammel. Træningen frem til efteråret var 
ikke særlig systematisk, han fik lov til at være hvalp og lege, som 
hvalpe nu gør. Joppe viste sig imidlertid at være en meget selvstæn-
dig hund med gode evner for at søge og gå spor. I oktober tog jeg 
kontakt til den lokale afdeling af Norske Redningshunde i Kristian-
sand og begyndte den lange vej mod en godkendelse som rednings-
hund. I efteråret 2011 blev vi godkendt og igen i november 2013 og 
står nu på listen over aktive redningshunde frem til udgangen af 
2015, før vi igen skal godkendes. 

Norske Redningshunde (NRH)
Norsk Redningshunde (NRH) er en frivillig humanitær rednings-
organisation, og som hundeførere i NRH er vi på det lokale Politis 
beredskabsliste og bistår i søgninger og redningsoperationer. Vi får 
ingen løn for arbejdet, men det giver alligevel meget at vide, at man 
en dag kan være med til at redde liv. Vejen til at blive redningshund 
er lang, og jeg vil her kort opsummere den:
 Hunden skal igennem en lydighedsprøve, En B-godken-
delse og til slut en A-godkendelse. Søgeprøverne i klasse A er et 1 
km og 4 timer gammelt spor i skoven, hvor man skal finde 5 gen-

Tekst: Kjetil mikaelsen, oversat til dansk af stine Rix

Redningshunden Joppe
Det, der gør størst indtryk er, når man er med til at redde liv.

stande. Sporet og sporingsformen til en redningshund er mere unøj-
agtig, end måden hvorpå man dømmer en IPO hunds spor. årsa-
gen er, at man på en rigtig aktion måske skal følge sporet i langt flere 
kilometer. Den anden prøve, der skal bestås, er en 800 meter lang 
rundering i skoven, hvor hunden søger 50 meter ud på begge sider 
af midterlinjen. Hunden skal finde og melde 3 figuranter. Prøven er 
bedømt, og dommerne lægger stor vægt på intensiteten i søgningen 
og samarbejdet. Der er en tidsbegrænsning på begge prøver på 40 
minutter. Ud over søgeprøverne, som man består i forbindelse med 
en eksamensuge på et hovedkursus, skal ekvipagen udføre prøver 
i forskellige scenarier og løse disse. Man skal bl.a. gå et spor, som 
er 3 km langt, gennemsøge et skovområde på 500x500 meter, tage 
de rigtige taktiske valg for søgningen, osv. Dommerne dømmer til 
sidst med det udgangspunkt om, hvorvidt man er en ”ressource for 
Redningstjenesten” og klar til at fremgå af beredskabslisten.

Den første opgave
Der gik ikke en uge efter godkendelsen i 2011, før vi var på den før-
ste opgave. Det var en eftersøgning ude ved havet, hvor to personer 
var blevet trukket til havs af en kraftig bølge. En krævende efter-
søgning i et meget vanskeligt terræn. Joppe og jeg søgte sammen 
med flere andre ekvipager i otte timer. Eftersøgningen var desværre 
uden resultat, og personerne blev ikke fundet.
 Indtil nu har vi deltaget i 25 aktioner og har rundet 70 
timers søgning. Joppe har gjort 1 fund, hvilket giver 2,8 timers søg-
ning pr. aktion. Ved nogle af aktionerne er den savnede blevet fun-
det, før vi er gået i gang med at søge, så ofte har vores søgninger væ-
ret længere. Jeg har sat en grænse på 4-6 timer for en søgning, før vi 
må have et par timers pause. Det kræver rigtig meget af hunden at 
være fokuseret og i arbejde så længe ad gangen. Derfor prioriterer 
jeg også konditionstræning flere gange om ugen for at holde Joppe 
så slank og let som muligt. Udover det træner vi på søgeopgaver og
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melding 4-5 timer om ugen. Meget af træningen er motivations-
træning, så forventningerne er høje til den dag, hvor det er en rigtig 
eftersøgning.

Eftersøgningerne gør stort indtryk
Vi har været på aktioner flere steder i det sydlige Norge. Den efter-
søgning, som klart har gjort størst indtryk, var eftersøgningen efter 
Sigrid i Oslo i sommeren 2012 - en kriminalsag, som involverede 
mange ressourcer fra hele det sydlige Norge. Store dele af skoven 
rundt om hovedstaden blev gennemsøgt af NRH, Røde Kors og an-
dre frivillige. Ved en eftersøgning efter en anden pige den samme 
sommer søgte vi på flere store landbrugsområder. Det var meget 
varmt, og Joppe arbejdede godt og ihærdigt i 6 timer. Da det blev 
aften, fik han dog lov til at hvile sig i bilen. Jeg kørte hjem og var klar 
til at søge videre næste morgen.  I løbet af natten kom der en NRH 
ekvipage fra Stavanger, som genoptog søgningen, hvor vi havde 
stoppet, og fandt pigen i løbet af kort tid. Hun var stærkt forkom-

men og havde sandsynligvis ikke overlevet natten over. Vi var tre 
ekvipager, som søgte i løbet af dagen og fik søgt færdigt i store 
områder, således at nye ressourcer kunne sættes ind andre steder 
i terrænet. NRH har et tæt samarbejde med 330 eskadronens red-
ningshelikopter, og vi har flere gange været ude at flyve. På red-
ningsaktionen her i efteråret blev vi fløjet op i bjergene for at lede 
efter en ældre mand, som ikke var kommet hjem efter en jagttur. 
Manden blev fundet efter ét stop efter markering fra en rednings-
hund. 

Joppes selvstændighed er en styrke - men også en udfordring
Joppe er en fantastisk hund på flere måder, og han er sikker i sin 
søgning og arbejder med stor vilje og intensitet i mange timer. Ofte 
er det mig selv, som må insistere på, at han skal have en pause. Selv-
stændigheden i søgningen er hans store styrke, men også en af vo-
res største udfordringer, specielt på runderingsruterne. Men efter at 
have været træningskammerater i nu snart seks år, er vi helt enige 
om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Joppe begynder 
efterhånden at blive en rutineret og sikker hund, som jeg håber får 
mange år endnu på tjenestelisten og som deltager i eftersøgninger. 
Hundetræning er utrolig givende, og det er helt specielt at træne 
hunden op til en dag at skulle redde liv.

Billedet herunder viser log af spor i forbindelse med en søgning. De 
grønne spor er det, NRH søgte i løbet af dagen. Mig og Joppe søgte 
Landområde 3 og 8 og områderne nederst i billedet (de gule spor er 
Joppes GPS log).

//

Redningshunden Joppe fortsat

Joppe på opgave med det lokale politi. Foto: Kjetil Mikaelsen

Eftersøgning ved havet. Foto: Avisen Agder
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Vandrebøger
Husk at vandrebøger fra “årets hunde” skal afleveres til BHR i god 
tid, senest 14 dage før GF.

Værtskredse
BHR hører meget gerne fra kredse, der kan afholde næste sæsons 
konkurrencer? Det drejer sig om følgende:
- VM udtagelse, efterår (oktober/november 2014)
- VM udtagelse, forår (marts/april 2015)
- DM 2015 (9-10. maj 2015)

Konkurrence tilmeldingsfrister
RKD VM Udtagelse – Holbæk Rottweilerklub
Afholdes: 5. april 2014
Tilmeldingsfrist: 23. marts 2014
 
Rottweilerklubbens IPO, SBH & Rally DM – Fyns Rottweilerklub
Afholdes: 9-11. april 2014
Tilmeldingsfrist: 20. april 2014
 
DKK IPO3 DM 2014 – Hellum
Afholdes: 12-13. april 2014
Tilmeldingsfrist: 17. marts 2014

Info om arrangementerne findes via hjemmesiden og fb.com/bhr-
nyt. yderligere spørgsmål kan rettes til bhr@rottweiler.dk. 

Information fra DKKs BHU
Tillæg til Brugshundesport 2012:
Dansk Kennel Klubs brugshundeudvalg har besluttet, at der fra 
01.01.2014 kan aflægges sporprøver (FPR 1-3) i niveau 1-3  i del-
elementet ”A” fra IPO 1-3 samt lydighedsprøver (UPR 1-3) i niveau 
1-3 i del-elementet ”B” fra IPO 1-3. Prøverne er et tillæg til Brugs-
hundesport 2012 og bliver lagt på DKKs samt Rottweilerklubbens 
hjemmeside snarest.

Brugsprøver for ikke stambogsførte hunde:
Fra 1. januar 2014 skal alle hunde, der ikke har en FCI godkendt 
stambog og ønsker at stille i brugsprøver, rekvirere et startnummer 
hos DKK. Det startnummer, den enkelte hund får tildelt, skal den 
registreres med resten af dens liv. Formular til registrering kan hen-
tes på DKKs hjemmeside, og registreringen skal være bragt i orden, 
inden hunden kan stille til prøve.

//

Tekst: martin Hasager

Information og tilmeldingsfrister
Nyt fra BHR

- samt indbydelse til DKK IPO3 DM 2014 fra BHR.

INVITATION TIL DKK IPO3 DM 2014

DKK IPO3 DM 2014 afvikles den 12.-13. april 2014, arrangementet afholdes af Belgierklubben kreds 5, Hellum.
 
Alle medlemmer af RKD, som opfylder adgangskravet og som fremfører en dansk stambogsført Rottweiler, kan tilmeldes til deltagel-
se i IPO DM 2014. Adgangskravet er bestået IPO3 prøve med mindst 85 point og udpræget DSB i gruppe C. Prøven skal være bestået 
i perioden mellem 22. april 2013 - 17. marts 2014. IPO DM afvikles efter prøveprogrammet og i overensstemmelse med Regler for 
afvikling af IPO DM udarbejdet af DKK-BHU.
 
Skriftlig bindende tilmelding via bhr@rottweiler.dk senest den 17. marts 2014.
Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:
- Hundeførerens navn, adresse og telefonnr., mail samt RKD medlemsnummer
- Hundens stambogsnavn- og nummer, køn og fødselsdato samt uddannelse
- Forældredyrs stambogsnavn- og nummer samt uddannelse
- Dokumentation for opfyldte adgangskrav
 
Startgebyr på 350 kr. pr. hund skal indbetales sammen med tilmeldingen til BHRs konto: 2416-0751500513 - mærket med ”DKK 
IPO3 DM” + navn. Tilmeldingen er først gældende, når startgebyret er modtaget.
 
Dommersammensætningen bliver som følger:
Gruppe A, Spor: Morten Jensen  -  Gruppe B, lydighed: Erik Ahrends  -  Gruppe C, Forsvarsarbejde: Vivi Gilsager
Overdommer: Ella laursen
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I sidste nummer af Rottweileren gennemgik vi unghundemental-
beskrivelsen (UHM) og kuldfremstillingen (KF). En bestået UHM/
KF er et obligatorisk mindstekrav, der giver adgang til at anvende 
hunden i avl, men må ikke forveksles med en AVlSKåRING, som 
avlsrådet klart anbefaler for hunde, som man ønsker skal indgå i vi-
dere avl. En Avlskåring er sammensat af den enkelte specialklub og 
i dette tilfælde altså Rottweilerklubben, hvorfor der er ekstra fokus 
på netop Rottweilerens raceegenskaber såvel mentalt som fysisk. 
 En avlskåring består bl.a. af en udvidet mentalbeskrivelse 
indeholdende flere testmomenter end ved UHM. En avlskåring er 
i bund og grund en udvidet bedømmelse af den pågældende hund, 
om den er egnet og ikke mindst værdig til at føre racen videre; kan 
den tilføre noget godt til racen, etc. Der kan være mange ting, der er 
afgørende for dette, og det bestemmes bl.a. ved at udsætte hunden 
for en række tests og momenter. AK afholdes som et heldagsarran-
gement og inddeles i en eksteriørdel og en mentaltestdel: 

1. Eksteriørbeskrivelse
Eksteriørdommeren afgiver sin pointtildeling iht. FCI’s (Fédération 
Cynologique Internationale eller på engelsk; world Canine Organi-
sation) racestandard. Det vil sige, at hunden bliver bedømt på dens 
fysiske fremtræden og egenskaber. Hunde, som iflg. FCI’s racestan-
dard har diskvalificerende fejl, kan ikke blive avlskåret. Diskvalifi-
cerende fejl kan f.eks. være:

- Generelt: Udpræget omvendt kønspræg (feminine hanner, masku-
line tæver)
- Bid: Underbid, overbid, krydsbid, manglende fortand, hjørnetand, 
præmolar eller molar
- Øjne: Entropion, ektropion, gule øjne, uensfarvede øjne
- Hale: Haleknæk, oprullet hale, halen båret stærkt til siden i for-
hold til ryglinien
- Hårlag: Udpræget langhåret eller bølget pels
- Farve: Pelsfarven afvigende fra Rottweilerens standardfarve: Sort 
med brune aftegninger, hvide pletter i pelsen
- Temperament: Ængstelige, sky, feje, skudrædde, bidske, overdre-
vent mistroiske eller nervøse hunde
- Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen
- Sundhed: Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, be-
tragtes som en alvorlig fejl

Hundens bevægelser beskrives under en 5 km. cykeltur, hvor hun-
den skal trave hele turen igennem, og hvor tiden ikke må overskri-
de 25 minutter. Før og efter cykelturen foretages eftersyn af poter, 
hvorefter måling af hundens højde samt eksteriørbeskrivelse finder 
sted. Eksteriørbeskrivelsen udføres af godkendt eksteriørdommer.

Tekst: Rikke Johannessen

Nyt fra AR

Det gode værktøj: Avlskåring
Avlskåring er ét af de gode værktøjer, som AR har til rådighed.

2. Mentaltest
Som på en UHM testes hundens reaktion på det enkelte testmo-
ment og beskrives på Rottweilerklubbens mentaltestskema. Testen 
indeholder flere momenter end UHM, idet man her bl.a. udsætter 
hunden for større pres og stress, som giver hundeejerne yderligere 
kendskab til deres hunds mentale egenskaber. 

Yderligere momenter
Fører forsvinder
Hvordan reagerer hunden, når føreren forsvinder? Testleder holder 
hunden i snor, imens fører løber fremad, vender sig om og kalder 
på hunden og forsvinder. Flokken træder i forgrunden, så hunden 
står bag flokken. Hvad gør hunden - søger den efter føreren eller 
bliver den i flokken, og kan den finde føreren eller blokerer den 
og agerer irrationelt? Hvad sker der i situationen, når der tilføres 
flere fremmede elementer og et skræmmeelement? Fører forsvinder 
igen og på samme måde løber fremad, vender sig om og kalder på 
hunden. Testleder holder hunden tilbage i snoren og flokken træder 
i forgrunden. Også denne gang skal hunden finde fører og på dens 
vej passere figurer og et overraskelsesmoment. Ved disse momenter 
beskrives hundens intensitet og koncentration, og om hunden har 
skrækreaktioner, og hvordan den afreagerer.

Perletand
Perletand er en udklædt figurant, som skiftevis agerer truende og 
passiv, imens han nærmer sig hund og fører. Her testes hundens 
kampadfærd (kamplyst) og dens reaktion beskrives atter ved at tage 
højde for flere faktorer: Trueadfærd, evnen til at bevare koncentra-
tionen, konflikthåndtering, håndtering af skræk samt dens nysger-
righed.

Slæden
Ved slæden beskrives hundens forsvar. Hvor tæt på må en trussel 
komme på hunden, før den reagerer? En slæde med en påmonte-
ret figur kommer tættere og tættere på hund og fører og udfordrer 
hunden i forhold til skræk, nysgerrighed og konflikthåndtering. 
Denne øvelse beskriver igen også hundens evne til at afreagere. 
 Foruden resultatet for ovennævnte tests, betyder avls-
rådets kåringsreglement også noget for det samlede resultat af en 
avlskåring og netop i disse dage, er det et prioriteret emne, som 
avlsrådet og hovedbestyrelsen i fællesskab gennemgår og reviderer. 
Vi offentliggør naturligvis det reviderede avlskåringsreglement, 
så snart det er vedtaget. Skulle du have spørgsmål til artiklen eller 
kommentarer, så er du meget velkommen til at kontakte Avlsrådet 
på: ar@rottweiler.dk

//



 

 
 

Afholder 
 

 
Lørdag den 3. Maj 2014 

 
Vi gentager sidste års store succes, og håber at se rigtig mange dejlige Rottweilere. 

 
Vi har i år inviteret Kate Pinches fra Kennel Cuidado, og ser meget frem til hendes 

besøg.  
 

Sted: Kreds 5, Ishøj rottweilerklub, Torbens Vænge 8, 2635 Ishøj 
 

Tid: Indskrivning fra kl. 08.00. bedømmelserne starter ca. kl. 9.15. 
 

Forplejning: frokost, øl, vand og kaffe til yderst rimelige priser på dagen. 
Frokost: 30,-  

1/4 liter sodavand: 6,- 
 Øl: 10,-  

Kaffe/The pr kop: 5,-  
Slush Ice: 10,- 

Sidste frist for tilmelding:  
29.03.2014  

Tilmelding kan kun ske via www.hundeweb.dk 
 

Der vil være mulighed for at overnatte ved Ishøj Vandrehjem og Ishøj Campingplads 
kun 5 min. fra vores klub. 

 
Sponsorer søges til dette arrangement. Kontakt venligst Michael på 

michaeljep@privat.dk 
 

Se løbende information om udstillingen på www.rk5.dk 

ANNONCE
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Hvorfor lære sin hund tricks?
Styrk forholdet mellem dig og din hund på en sjov måde.

Det er sjovt for både din hund og dig at lave tricks. Det styrker 
forholdet mellem dig og din hund at lave noget sammen, så uanset 
hvor fjollet et trick du vælger at lære din hund, så får du også noget 
positivt ud af det i form af tættere kontakt til din hund. Samtidig 
styrkes samarbejdet mellem jer. Tricks gavner således både din 
hund fysisk og psykisk.
 Alle hunde har brug for at få beskæfiget deres hjerne. 
Nogle hunde finder deres egen måde at stimulere deres hjerne på, 
hvis vi som ejere ikke gør det. Det er her, at der kan opstå adfærds-
mæssige problemer på grund af kedsomhed og frustration. Ved at 
lære din hund tricks giver du den noget at tænke på, og derved er 
du med til at forhindre at disse problemer opstår – og måske kan 
du oven i købet hjælpe med at løse eksisterende  problemer hos din 
hund.

Lyst og glæde er motivationen
lyst og glæde er motivation for hunden til at udføre en øvelse, og 
indlæringen skal foregå positivt. Hver gang du siger ”nej” eller be-
grænser hunden på en anden måde, mister hunden motivationen 
og initiativet til selv at tænke. Du skal belønne for små fremskridt. 
Det øger arbejdsglæden for hunden. Del øvelserne op i små delmål, 
da der skal mange delmål til, før man når det endelige mål. Hunden 
skal være sikker i et delmål, før du sætter kriteriet op og begynder 
på næste delmål. 

Der kan trænes alle steder
Det gode er, at tricks kan trænes alle steder - både udendørs og 
indendørs. Husk at målet er at have det sjovt og aktivere din hund. 

Tekst: Rikke Djurhuus mogensen & Zakoda Dasher

Artikel

Det er IKKE målet at lære flest tricks på kortest mulig tid, så tag der-
for én ting af gangen. Her er nogle eksempler på forskellige tricks: 
Giv pote, vinke, rulle rundt, gå baglæns/bak, gem øjnene/ skam dig, 
high five, hente ting, rydde op, ligge død, zig-zag, bukke, halte, ryst 
dig, slik om munden, rundt om fører (både forlæns og baglæns). 
Men der findes mange flere - det er kun fantasien, der sætter græn-
ser.

Tricks – Sidde ”Bamse”
1. Start med hunden foran dig. Der skal være tilstrækkelig plads 
mellem jer, så den kan løfte poterne.
2. Hold en godbid op foran din hunds snude og før din hånd opad 
og fremad. Hunden vil følge efter hånden og løfte poterne fra gul-
vet. Klik/beløn så snart hunden løfter poterne fra gulvet - det skal 
være, når hunden er på vej op af med poterne, og ikke når den er på 
vej ned igen. Hvis hunden prøver at rejse sig på bagbenene, er det 
tegn på, at du har bedt den løfte forbenene for højt. OBS! Forlang 
ikke, at hunden skal sidde i denne position længe. Det er helt ok, at 
den sætter poterne ned igen med det samme. 
3. Gentag øvelsen. øg langsomt dit kriterium gang for gang, den 
skal løfte poterne en lille smule højere. Hjælp den med at finde ba-
lancepunktet. Husk at klikke/belønne. Når hunden er i den rigtige 
position, kan du langsomt begynde at øge tiden – først 1 sekund, 
derefter 2, osv. Klik/beløn hver gang. OBS! Det tager tid at træne 
musklerne op og få balancen til at kunne sidde sådan i længere tid. 
4. Først når hunden kan øvelsen, må du sætte kommando på.

//

1: Begynd med hunden foran dig... 2: Hold en godbid op foran din hund... 3: Gentag øvelsen - husk at belønne...
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Selv om det ikke endnu er Rottweilerklubbens 70 år fødselsdag/ju-
bilæum, er det vel ikke for tidligt at begynde at fejre, at vores klub 
nu i år bliver 70 år. Som det fremgår af billederne er indkaldelsen til 
dannelsen af Rottweilerklubben, foregik det på en pæn og ordentlig 
måde ved personlig henvendelse til de rottweilerejere (70), man lige 
havde kendskab til. Desværre fremgår det ikke, hvor mange der del-
tog i den stiftende generalforsamling, men det pointeredes, at både 
Sjælland og Jylland var repræsenteret. Altså var en landsforening 
blevet stiftet - datoen var den 20 august 1944.
 Spændende var det at man allerede kort efter dannelsen 
af klubben vedtog avlskåringsregler. Man ønskede også, at for at en 
hund på en udstilling kunne stille i vinderklassen, skulle den have 
bestået en dressurprøve, f.eks. FH eller PH. Dette kunne DKK dog 
ikke umiddelbart godkende, før der blev lavet en overenskomst 
mellem Dansk Schæferhundeklub, Fællesklubben for hunderacer 
uden specialklub, Boxerklubben og Rottweilerklubben.
 Vi er jo mange, der i årenes løb har haft glæde af med-
lemsskabet af klubben, men der har jo selvfølgelig også været man-
ge episoder, der på godt jysk har været rigtig ”trælse”. Sådan er det, 
når mange gerne vil bestemme. Jeg skal ikke her rippe op i nogle af 
disse, men mange krige er blevet udspillet til glæde for nogle, der fik 
deres vilje. Andre er blevet ærgerlige og har meldt sig ud.
 Personligt synes jeg at nogle af klubbens udvalg har trådt 
for lidt i karakter. Der har igennem årene været alt for lidt debat om 
racens eksteriør. For år tilbage lavede Avlsrådet i vores søsterklub i 
Sverige et Rottweiler kompendium, der på en meget fin måde be-
skrev racens eksteriør. Flot dokumenteret med fotos, så det tydeligt 
blev anskueliggjort, hvad racens eksteriørtermer betød. Jeg havde 
selv fornøjelsen af at deltage i et avlsråds/opdrættermøde, hvor dis-
se forhold blev debatteret. Måske er det noget, der i fremtiden kan 
arrangeres i samarbejde med vores Avlsråd(?)
 RKD har jo egentlig ikke noget mål med vor avl. De en-
kelte opdrættere avler efter, hvad de synes og måske ikke efter ra-
cens standard. Jeg kritiserer ikke nogen, vil jeg lige indskyde, men 
måske ville det være rart, at vort AR lige løftede en pegefinger, hvis 
f.eks. hovederne blev for store, fronterne for stejle eller vinklerne 
bag overvinklede. Det er ikke for at tage friheden fra opdrætterne 
til at lave deres opdræt, men blot ment som en vejledning.
 Der er aldrig blevet lavet statistik på eksteriørbeskrivelser 
eller på hannernes arvbarhed, ligesom der mig bekendt heller ikke 
er lavet egentlig statistik på vores forskellige tests; hvalpetest, UHM 
og AK. Tegner der sig et generelt billede af de hunde, der har gen-
nemført disse tests? Det, vil jeg synes, kunne være godt.

Til slut skal der lyde et stort tillykke med vores 70 års jubilæum med 
tak til de, der igennem årene har været med til at arbejde for vores 
dejlige race. 

Tekst: Poul H. Ejlertsen

RKD fylder 70 år i 2014 - Poul Ejlertsen tager hul på et tilbageblik gennem årene, der er gået med RKD.

RKDs 70 års fødselsdag nærmer sig
Nyt fra RKD
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RKDs 70 års fødselsdag nærmer sig fortsat

Hermed skal der fra Redaktionen lyde en opfordring til 
alle medlemmer om at gå gemmerne igennem - finder 
du noget fra klubbens ældre dage, så send det meget 
gerne til: sr@concare.net.

70
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Gruppe C behøver ikke at gå i stå, 
fordi figuranten ikke møder, eller foreningen ikke har en fast figurant. 

Kurset henvender sig til hundefører, som træner mod IPO-prøverne, og som ønsker 
redskaber til indlæringen af lydigheden i gruppe C. Hundeførerne vil lære, hvordan 
øvelserne i gruppe C kan opdeles i passende momenter eller deløvelser, og hvordan de 
enkelte deløvelser skal indlæres. Deltagerne vil endvidere lære, hvordan belønningen 
kan ske via bidestyr, og lære om de elementære regler forbundet hermed. Det forventes 
ikke, at hundeførerne har figuranterfaring, tværtimod er hensigten med kurset, at 
hundeførere uden denne erfaring kan gå sammen to og to, og indlære den ofte svære 
og forsømte lydighed i denne del af vores program. En væsentlig fordel ved denne 
løsning er, at den sparsomme tid med den ”rigtige” figurant kan koncentreres omkring 
det ”rigtige” figurantarbejde – bid og greb.    

Instruktør på kurset:    Michael Warburg   
 
Hundeejer gennem 25 år, Schæfer, Labrador, Golden retriever, Rottweiler. 
De sidste 10 år, har jeg trænet konkurrence hunde på top plan, inden for IPO og sporhunde sport. 4 
gange VM deltager, 3 gange DM vinder, vinder af store internationale konkurrencer. 
Instruktør i RKD hvor jeg afholder kurser for hundefører og instruktører. 
Jeg anvender selv klikker i min træning, men kan selvfølgelig også træne uden, hvis dette ønskes. Min 
træning tager udgangspunkt i den enkelte hund og hundeejers ønsker og behov. 

ANNONCE



Siden midten af 80’erne har Rottweilerklubben kunnet tilbyde 
opdrættere af Rottweilere at få deres hvalpe testet af uddannede 
hvalpetestere. Hvalpetesten er introduceret af Rottweileropdrætter 
og adfærdskonsulent Aage Christensen, på grundlag af erfaringer 
fra den Svenske Hundeskole.
 Siden begyndelsen er testen blevet ændret og revideret 
flere gange - sidste ændring blev foretaget i år 2000, så den nu har 
samme udformning som UHM- og Mentaltest. Ved denne lejlighed 
blev man enige om at ophøre med at lave eksteriørbeskrivelse.
 Testen foretages, når hvalpene er mellem 7 og 8 uger, altså 
lige før de er klar til at blive afhentet af de nye ejere. Det er hensig-
ten, at opdrætteren bruger hvalpetesten som et redskab til at få den 
rigtige hvalp anbragt hos den rigtige hvalpekøber, og hvalpekøber 
skulle gerne få en nyttig viden med i købet i form af hvalpetestresul-
tatet, så styrker og svagheder kendes lige fra begyndelsen. 

Hvalpetesten fortæller noget om hvalpens:
- lyst til at tage kontakt med mennesker
- Jagtlyst/lyst til at løbe efter, bære og returnere genstande
- Reaktion på fremmed genstand
- Kampleg / lyst til at holde fast og trække i en klud
- Koncentrationsvene
- Aktivitetsniveau og undersøgelsesadfærd

Testen foretages af 2 personer, som hvalpene ikke i forvejen må 
have haft kontakt med.
 Opdrætteren vil i løbet af de første 8 uger gøre sine iagt-
tagelser af hvalpene og danne sig et indtryk af hvalpenes forskellige 
reaktionsmønstre. Dette sammenholdt med resultatet af hvalpete-
sten vil være en god hjælp for købere og opdrætter til at finde frem 
til den rigtige hvalp. I dagligdagen, hvor hvalpene går i flokken og 
støtter sig til hinanden, ser man ikke den enkelte hvalps reaktion så 
tydeligt, som når den er helt på egen hånd i en testsituation. Det har 
tit vist sig, opdrætteren bliver overrasket over hvalpenes reaktioner, 
da de kan være anderledes, end man havde forventet.
 Opdrætterens prægning af hvalpene er naturligvis meget 
vigtig. Den hvalp, der har fået mange forskellige indtryk i de første 
8 uger, er langt bedre rustet til at drage ud af døren ved 8 ugers 
alderen, end den hvalp, der aldrig har mødt andre mennesker, eller 
aldrig har været udenfor hvalpeboksen. Det er en god ide at tage 
hvalpene ud enkeltvis og beskæftige sig med dem én ad gangen i de 
sidste par uger, så de bliver vant til at komme væk fra flokken. læs 
evt. mere herom i Bogen ‘’ Din Hund af: Svend Jäverud ‘’

Praktiske oplysninger om hvalpetesten:
- Opdrætteren bestiller hvalpetesten hos en af kontaktpersonerne,
   helst inden hvalpene er 14 dage
- Tæt på den aftalte testdag kontaktes opdrætteren for nærmere in-
   formation
- Testen bør foretages så tæt på 8 uger som muligt
- Hvalpene skal helst ikke have stiftet bekendtskab med en stor bold,
   da denne bliver brugt som fremmed genstand for at teste hvalpens
   nysgerrighed og evt. skræk
- Fodringen på dagen bør være foretaget min. 2 timer før testen
   påbegyndes
- Hvalpene bør have ro og være godt luftet inden testen
- Opdrætteren bør sørge for, at hvalpene er raske og fri for lopper

Areal
Første del af testen skal foregå i et kendt rum, dog ikke i hvalpenes 
sove og legerum. Der må, på testarealet, ikke være ting, borde, stole, 
løse ledninger og lignende.
 Anden del af testen foregår i en boks bestående af modu-
ler, der kan sættes sammen og danner indramningen af en såkaldt 
arena, der måler 3,60m x 3,60m. Disse sider stilles på et underlag 
med påtegnede felter. Dette har testerne med på dagen. Er der ikke 
plads til arenaen i beboelsen, kan denne del foregå i et overdækket 
område, eller helt udendørs, hvis vejret tillader det.
 Der bruges ca. 1/2 time til hver hvalp. Der kommer 
mindst 2 testere, og, når det er muligt, en eller flere aspiranter. Der 
kommer dog kun flere, hvis det er aftalt med opdrætteren. Det kan 
godt være en anstrengende dag for hvalpe, opdrætter og hvalpetest-
ere, men dagen skulle gerne give opdrætter lyst til at stille kuldet til 
Kuldfremstilling og/eller hundeejer lyst til senere at stille hunden til 
f.eks. UHM- og Avlskåring.

//

Tekst: Kirsten Lillelund

AR oplyser: Hvalpetesten
Nyt fra AR

Hvalpetesten er et vigtigt redskab både for opdrætter og køber.
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Du ser det sikkert tit – hunde på bagsædet, på hattehylden, på 
forsædet eller i bunden af bilen uden at være spændt fast eller i et 
transportbur.

Det er ikke ulovligt
Det er faktisk ikke ulovligt at have hunden løs i bilen, eftersom der 
ikke findes en lovgivning, der omfatter transport af hunde i bilen. 
Hunde bliver rent lovgivningsmæssigt opfattet som gods. Ifølge 
lovgivningen skal gods (og dermed hunden) være anbragt således, 
at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på 
ejendom. Godset (og hunden) må heller ikke genere føreren i for-
bindelse med kørslen. 
 Det kan dog have meget alvorlige konsekvenser for både 
føreren og andre passagerer og hunden, hvis du lader være med at 
spænde hunden fast eller placerer den i en hundeboks under kørsel. 
Ved en hård opbremsning, sammenstød eller en direkte kollison 
kan hunden blive slynget gennem bilens kabine og gøre stor skade 
på bilens passagerer, og ikke mindst selv komme alvorligt til skade.

Forskellige muligheder for at sikre hunden
Der eksisterer forskellige muligheder for at sikre en hund i bilen 
og dermed beskytte både hund, fører og eventuelle passagerer ved 
en ulykke. Med et transportbur, som skal sikres ordentligt, eller en 
fastmonteret transportboks sikrer du, at hunden bliver, hvor den 
skal, og samtidig beskytter du eventuel bagage og skåner bilens 
betræk. Når du vælger boksen, skal du sikre, at hundeboksen el-
ler transportburet er så stort, at hunden uden problemer kan stå 
oprejst og vende sig uden problemer samt ligge udstrakt. Hvis mu-

ligt skal transportburet eller trans-
portboksen placeres således, 

at den står på tværs af bilens 
køreretning. Dermed sikrer 
du, at hundes krop vender 
på tværs af køreretningen 
og ved en eventuel ulykke 
dermed mindsker risiko 
for alvorlige skader på 

hundens ryg og ho-
ved.

Sikkerhedsseler til hunde
En anden mulighed er at vælge sikkerhedsseler til hunde. Sikker-
hedsseler til hunde findes i alle størrelser. Hundeselerne fastgøres 
til de eksisterende sikkerhedsseler, der allerede findes i bilen. Det er

Tekst: Dogsuniverse.dk

Hund i bilen - er din hund sikret?
løse hunde i bilen kan få alvorlige konsekvenser.

vigtigt, at du sikrer dig, at låsen på hundens sikkerhedssele er rigtig 
god, så du ikke risikerer, at låsen springer op, når hunden bevæger 
sig under kørslen. Husk at hunden også skal vænne sig til at have se-
len på, og det skal måske trænes, inden I skal ud på en længere tur.

Kør bil, når du kører bil
Når hunden er fastspændt i sin sele eller i et transportbur, skal du 
heller ikke hele tiden holde øje med, om hunden har det godt eller 
laver noget, den ikke må. Den landsdækkende kampagne ”Kør bil, 
når du kører bil” oplyser, at uopmærksomhed i trafikken er en afgø-
rende faktor i 1/3 af alle trafikulykker - og med hunden fastspændt 
eller i et transportbur, kan du have fuld fokus på vejen uden at blive 
distraheret.

Læs mere her og se klip fra Youtube med demonstration af de omtalte 
tilfælde: http://dogsuniverse.dk/artikler/hund-i-bilen-transportbur-
og-sikkerhedsseler-til-hunde/

//

Artikel
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Vi handler ikke med virksomheder

Vi handler med mennesker

Concare IT A/S
Garnisonen 42 - 4100 Ringsted

Tlf. 43713999 - www.concare.net
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Kreds 01 - Helsinge
Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014 kl. 
19.00 i Mødelokale 1, i Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger 
inden generalforsamlingen. Det reviderede regnskab udleveres i 
klubhuset fra d. 12. februar 2014. 
Aktivitetskalender 2014:
lørdag d. 22. februar kl. 10 – Indskrivning
Onsdag d. 12. marts kl. 19 - Generalforsamling

Kreds 02 - Frederiksholm
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 
19.30 i klublokalet, Blovstrød Teglværksvej 10-12, 3450 Allerød.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 4 uger inden 
generalforsamlingen. Forslag kan ikke alene fremsendes på elektro-
nisk medie.
 Indskrivning til forårssæsonen foregår i kredsens lokale 
lørdag d. 8. februar 2014 kl. 10.00 for alle hunde. Husk vaccinati-
onsattest, evt. stambog samt kvittering for betalt udvidet hundean-
svarsforsikring.

Kreds 04 - Amager
Kreds 04 Amager Rottweilerklubben indkalder herved til gene-
ralforsamling tirsdag d. 25. februar 2014, kl. 19.00 på Peterlysen , 
Englodsvej, 2791 Dragør. Dagorden ifølge vedtægterne. Forslag, der 
ønsket behandlet skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde 
senest 4 uger inden generalforsamlingen. Forslag kan ikke alene 
fremsendes på elektronisk medie.
 Indskrivning til forårssæsonen foregår i Peterlysens lo-
kaler tirsdag d. 25. februar kl. 19.00. Husk vaccinationsattest, kvit-
tering for betalt udvidet hundeansvarsforsikring.
 NyHED: Hvalpehold starter op i foråret ved fagveteri-
nærsygeplejerske Monica Buske, følg med på vores hjemmeside.
- Træningsgebyr selvtræning halvårligt kr. 400
- Hold kr. 600,00 for RKD medlemmer
- Hold kr. 700,00 for ikke medlemmer
- Gæstetræning kr. 35,00
Se mere på vores hjemmeside: http://www.rkd04.dk.

Kreds 05 - Ishøj
Der indkaldes til generalforsamling søndag d. 09. marts 2014 kl.
13.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der øn-
skes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen. Det reviderede 
regnskab kan ses i klubhuset fra d. 10. februar 2014.

Kreds 07 - Holbæk Rottweilerklub
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Holbæk Rottweiler-
klub søndag d. 9. marts kl. 16, i kredsens lokaler på Kundby stadion, 
Solbjerggård 2, 4520 Svinninge. Dagsorden efter vedtægterne.

Kreds 09 - Sydsjællands Rottweilerklub
Sydsjællands Rottweilerklub indkalder til generalforsamling: ons-
dag d. 26. marts 2014 kl. 19, på Svinøvej 71, 4750 lundby. Dagsor-
den ifølge vedtægter. Forslag skal sendes til Formand:
Heidi Enøe Pedersen, Svinøvej 71, 4750 lundby senset 3 uger inden 
generalforsamling.

Kreds 11 - Fyn
Fyns Rottweilerklub indkalder herved til Generalforsamling tors-
dag den 6. marts 2014 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 godken-
delse og meddelelse af ansvarsfrihed
6) Fastsættelse af kontingent:
a) Bestyrelsen foreslår et grundkontingent på kr. 50.- indtil 31. de-
cember 2015
b) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 500,- . Ekstrakon-
tingentet giver ret til holdtræning m. instruktion og anvendelse af 
foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/01 2014 - 31/12-
2014.
c) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 500,-. Ekstrakon-
tingentet giver ret til hvalpemotivationstræning m. instruktion og 
anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i 12 lektioner (1 lek-
tion pr. uge afsluttende med hvalpeprøve)
d) Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent på kr. 300,- . Ekstrakon-
tingentet giver ret til holdtræning m. instruktion og anvendelse af 
foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/08 2014 - 31/12-
2014.
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 betalende medlem af husstanden har 
erlagt kontingent for.
7) Indkomne forslag
Forslag skal være formanden Anette Rye lund i hænde senest fire 
uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest den 6. februar 
2014. Forslag kan ikke sendes via elektronisk medie

Kredsene informerer...
Her finder du aktuelt nyt fra kredsene.

Nyt fra Kredsene
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Kredsene informerer... fortsat

8) Valg af bestyrelse 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Uddeling af årspokaler m.v. 
11) Eventuelt

Kreds 13 - Nordjylland
Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling torsdag 
den 20/3 kl. 19.00.
Sted: AOF, åstrupvej, Hjørring. (lige overfor siloen/ ved biografen). 
Dagsorden iflg. Klubbens love.
Bevis for medlemskab skal forevises ved indgangen!
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 27/2. Forslag 
kan ikke alene fremsendes på elektronisk medie! (se mønsterved-
tægterne). Kredsen er vært ved kaffe/te og kage.
Opmærksomheden henledes på, at der er sendt indkaldelse pr. 
snailpost/mail til alle de medlemmer kredsen på daværende tids-
punkt havde oplysning om. 

Kreds 17 - Rottweilerklubben Midtjylland
Der afholdes generalforsamling d. 4. marts 2014 kl. 19.00 i klub-
huset, linåtoften 20B, 8600 Silkeborg. Indkomne forslag skal være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dags-
orden ifølge vedtægterne.

Kreds 24 - Randers
Randers Rottweilerklub indkalder hermed til generalforsamling 
mandag d. 3. marts 2014, kl. 19.00 i klubhuset, Bøgelundsvej 26, 
8940 Randers SV. Forslag skal sendes elektronisk eller som post til
e-mail: mental@pcbox.dk eller til Jytte lund Holmgaard, Rigtrup-
vej 6, 8370 Hadsten. Forslag skal være formanden i hænde senest 
3. februar 2014.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af minimum 2 stemmetællere
3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves.
4. Formandens beretning
5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godken-
delse og meddelelse af ansvarsfrihed
6. Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle 
ekstra kontingenter for indeværende år.
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen. På valg er:
- Jytte lund Holmgaard
- Carolina Just Kristoffersen
- Irma Cecilie Pedersen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Redaktørens tanker

Det, der gjorde størst indtryk på mig under udarbejdelsen af dette 
nummer, var artiklen om Regningshunden Joppe. Hvor må det 
være fantastisk og givende at vide, at man en dag kan være med til 
at redde liv. Det løb mig dog koldt ned af ryggen, da jeg læste refe-
rencen til sagen om Sigrid, den forsvundne norske pige, som Kjetil 
Mikaelsen og Joppe dermed havde deltaget i eftersøgningen af. Men 
stor tak til Helle Andersen for at sende mig artiklen og etablere for-
bindelsen til Kjetil Mikaelsen. Jeg håber, at andre rottweiler ejere 
lader sig inspirere af artiklen - og måske en dag kan være med til at 
redde liv og gøre en (livs)vigtig forskel.
 Hvis man allerede er indvolveret i den slags frivilligt (red-
nings)arbejde, modtager jeg meget gerne et skriv om det til bladet 
samt nogle gode billeder - for også på den måde kan vi få sat fokus 
på rottweiler racen som andet end det, den udstilles som i medi-
erne.
 
70 års fødselsdag
Til dette nummer gjorde Poul Ejlertsen mig opmærksom på, at 
RKD snart fylder 70 år. Det er altid spændende at se, hvordan en 

klub har udviklet sig over en periode på så mange år. Jeg håber der-
for, at I medlemmer vil gøre en indsats og gå gemmerne igennem 
og sende det til mig, hvis I støder på noget fra klubbens ældre dage.

Godt valg til HB kandidater
Dette nummer af Rottweileren bærer også præg af den kommende 
generalforsamling og valg af nye HB medlemmer. Jeg ønsker alle 
kandidater et godt valg.

Udfordringer ved ny hjemmeside
I forbindelse med oprettelse af kalenderaktiviteter på den nye hjem-
meside har der desværre været nogle udfordringer for de oprettede 
brugere. Kalenderfunktionen er nu blevet reinstalleret, og dette 
skulle have løst problemet.



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: Gurli Hinrup
Plantage Alle 18, 3200 Helsinge, tlf. 23 66 96 69, mail: gurli.hinrup@privat.dk
Brugsrådkontakt: Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, 3210 Helsinge, tlf. 29 43 63 79.
Udstillingskontakt: Pia Porsby Madsen
Skovhusvej 31B , 3230 Græsted, tlf.: 25 33 99 67
Træningsplads: Ny Mårumvej 214, 3200 Helsinge
kreds01@rottweiler.dk
www.rk01.dk

Træningsdage
Onsdag kl. 17-21
Fredag kl. 17-21
lørdag kl. 9-13
Søndag kl. 10 - spor 

Aktivitetskalender
10. august  Indskrivning
04. september Spiseaften
15. september Ræveløb
2. oktober  Spiseaften
19. oktober  Natløb
23. november Kredsmesterskab  
30. november Julefrokost

Spiseaften 1. onsdag i hver måned.

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

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

Træningsgebyr helårligt kr. 800.

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

kreds03@rottweiler.dk 
www.rottweilerne.dk

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

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

Formand: Svend Corvinius, svend@mors-bikes.dk
Næstformand: Palle Kulmback, pia-kulmback@hotmail.com
Kasserer: Mikael lambertsen, m.lambertsen@hotmail.com
Sekræter: Anne Grethe Corvinius, mors.bike@mail.tele.dk
Menigt medlem: Søren Bøgesvang, soelbo@hotmail.com
Suppleant: lasse Kjeldstrøm, lal@os.dk
Suppleant: Pia Kulmback, pia-kulmback@hotmail.com
Revisor: Gert Haurum, togehaurum@bbsyd.dk
Revisorsuppleant: Kirsten lillelund, kl@rottweiler.dk

svend@mors-bikes.dk
Træningsplads: (Formandens addr.) Gl. landevej 16, lindved, 7100 Vejle

www.sydjyskrottweilerklub.dk

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

kreds23@rottweiler.dk 
www.koegerottweilerklub.dk

Formand: 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

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

Dennie Kristoffersen
Gramlandevej 7
6630 Rødding
Tlf. 22 62 93 06 - mail: dennie.sk@hotmail.com

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

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

Skriv til hele MT gruppen: mt@rottweiler.dk
 
Formand
Michael lambertsen
Degneløkken 83
5540 Ullerslev
Tlf. 40 18 14 87 - mail: m.lambertsen@hotmail.com

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

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

Skriv til hele AR: ar@rottweiler.dk

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

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

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

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

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