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Rottweileren
Maj 2014

GF referat
Den perfekte hund - Del 2

Vejledning til ændret Mentalbeskrivelse
DM i IPO

Kan det skade, hvis du kysser din hund?
Kursusberetninger og masser af billedreportager





”Orden i eget hus” og åbenhed
Så er vi på den anden side af Generalforsamlingen. En på næsten alle måder positiv general-
forsamling med nogle få indslag af utilfredshed. Regnskabet viste et meget tilfredsstillende 
overskud, som også skaber grundlag for det fremadrettede arbejde.

Det er glædeligt, at den siddende bestyrelse fortsætter uændret. Det er vi i HB glade for, det 
giver mulighed for at forsætte de tiltag, vi har planlagt. Selv om man ikke tror det, så tager 
det lidt tid at få indsigt i, hvad der sker og er gang i i en klub som vores. Så muligheden for 
et langt sejt træk er nu absolut rigtig fin.

Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer til posterne, dog vil Carsten fremover have 
særligt fokus på det internationale samarbejde i IFR.

To nøgleord i HB’s fortsatte arbejde er ”orden i eget hus” og åbenhed. Det betyder blandt 
andet, at alle udvalg og nøglepersoner kender deres rolle og ansvar, at der er styr på hjem-
meside og blad. HB arbejder aktivt på at få indført et nyt økonomisystem. Det gamle kan 
ikke håndtere styring af udvalgsbudgetter og mangler en del funktioner, som gør det muligt 
at servicere udvalg og enkelt personer på en ordentlig måde. Vi ved også, at der er en del 
ønsker til flere og nemmere funktioner på hjemmesiden. Det er der fokus på, og der vil 
komme forbedringer i den takt, der er tid til at gennemføre det. Vi sætter forsat fokus på at 
orientere åbent om de tiltag og sager, som HB må være involveret i. Det betyder ikke, at vi 
vil gøre hjemmeside, blad eller mail til et debatforum, hvor alle detaljer kommenteres. Målet 
er at ”klubben” ved, hvad der foregår.

Siden sidste blad har der været specielt fokus på ændring af Mentalbeskrivelsen. Det har 
primært handlet om en bedre måde at beskrive bid og angreb på, med en samtidig respekt 
for, at hunde har tænder i den ene ende. Det betyder, at et nyt begreb er kommet til – ”brug 
af tænder”, som respekterer, at hunde bruger deres tænder til at bære, gribe, kontakt osv. 
Beskrivelsen af ændringerne findes i dette blad og på hjemmesiden. Ændringerne blev ved-
taget af DKK’s bestyrelse primo april 2014 med virkning fra 14. april 2014. Vi skal nu have 
rettet RK’s mentaltest til. Det arbejder vi lidt med at få på plads, da MT udvalgets formand 
har valgt at stoppe af andre årsager.

Der har været holdt et par møder mellem HB og AR med det primære formål at få revideret 
formål og indhold i RK’s avlskåring. Der er mange forslag, men vi er endnu ikke nået frem 
til en beslutning. Så indtil da forsætter alt som hidtil.

Merethe har været til formandsmøde i DKK. Det samlede referat kan ses på DKK’s hjem-
meside. I forbindelse med vores fortsatte arbejde om at bevare Rottweileren som aktiv og 
attraktiv hund i det danske samfund, både som brugshund og familiehund, var det værd 
at bemærke, at observationslisten slettes, at DKK vil arbejde på, at der ikke kommer flere 
hunde på forbudslisten. DKK vil holde et møde med Fødevareministeren. Det er forsat RK’s 
holdning, at der er for mange hunde på forbudslisten.

En rigtig god sommer til alle.
Hovedbestyrelsen

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

Eftertryk: Kun efter forudgående aftale 
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Kalender 2014
Nyt fra RKD

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 
    
April    
5. April RKD VM-udtagelse Holbæk BHR 
6. April HB Generalforsamling Fyn RKD-HB 
12.-13. April DKK IPO DM 2013 Hellum DKK 
19. eller 26. april  
(eller d. 3. maj) 

RKD Udstilling Ishøj RKD 

26.-27. april Avlskåring Fyn AR 
26.-27. april IFR  Verdensudstilling Venedig, Italien IFR 
    
Maj    
3. maj Kuldfremstilling Sjælland AR 
9.-11. maj RKD IPO, SPH & Rally DM 2014 Fyn BHR 
10.-11. maj DKK Udstilling Roskilde DKK 
25. maj Rally prøve Holbæk LF 
31. maj – 1. juni International show vestheim Tyskland  
    
Juni    
14. juni RKD Jubilæumsudstilling Lindå 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 
13.-14. 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 RKD 
    



GF referat
Referat fra Generalforsamlingen d. 6. april 2014, Vindinge Forsamlingshus

Nyt fra RKD
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Velkomst ved formand Henrik Fuchs.
Dagsorden som annonceret i Bladet.

Valg af dirigent: Arno Mark fra DKKs dirigentliste
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt. Der var dog 
indvendinger til lovligheden fra nogle få deltagere på grund af 1) 
for sen udsendelse af stemmesedler, 2) for sent offentliggjort regn-
skab og 3) tidligere beslutning om vedtægtsændringer ikke var ind-
skrevet.
 Hertil blev svaret fra både formand og dirigent, at 1) an-
svaret ligger hos PostDanmark, da HB har kvittering fra franke-
ringsservice for rettidig udsendelse den 20.03 som A-post afsendt 
inden for max. 2 dage. Det har PostDanmark så ikke levet op til. 2) 
Regnskabet er offentliggjort inden for de rammer, som foreskrives 
i klubbens vedtægter men HB tager kritikken ad notam og vil ar-
bejde for at udsende tidligere. 3) Vedtægtsændringer er godkendt 
af DKK onsdag den 2. april 2014 med virkning fra 3. april 2014. HB 
har ikke holdt møde fra 2. april 2014 og frem til GF 6. april 2014, 
hvorfor der ikke er udsendt information.
 Dirigenten redegjorde for de ændringer der var sket i 
forhold til de vedtægter, som kan læses på klubbens hjemmeside. 
Ændringerne vedrører:
• §6.1 Kontingenter betales nu frem til 1. januar i kalenderåret
• §15.2 Forslag kan nu fremsendes både pr. post og pr. mail
• §17.5 Antal bestyrelsesposter på valg: 3 i ulige år, 2 i lige år

Da de nye vedtægter er gældende fra den dag, hvor DKK har god-
kendt dem, er det de nye vedtægter med ovenstående 3 ændringer 
i forhold til tidligere, som vil være gældende under denne general-
forsamling.
 Der var en kommentar fra Vilhelm Vedel: At det ikke er i 
orden med forsinkelse ved udsendelse af stemmesedler før GF. Di-
rigenten mente ikke, at der var baggrund for at kende generalfor-
samlingen ulovligt indvarslet, da alle formelle regler var overholdt 
og den forsinkede afsendelse af stemmesedler ansvarsmæssigt lå 
hos Post Danmark og ikke hos RKD, og at ingen var blevet reelt 
forhindret i at udøve deres rettigheder, som medlem af klubben i 
forhold til dagens generalforsamling. Ved en hurtig håndsopræk-
ning blev det konstateret, at der også blandt generalforsamlingens 
deltagere var bred enighed om, at lovligheden - trods mangler og 
plads til forbedringer - ikke kan underkendes. Dirigenten konklu-
derede således, at GF var lovligt indkaldt og kunne fortsætte.

Valg af stemmetællere: Lene Søndberg, Michael Jeppesen, Mette 
Holm.

Ved GF er 59 stemmeberettigede fremmødt, 136 ikke tilstedevæ-
rende har afleveret stemmesedler til bestyrelsesvalget.

Protokol over seneste generalforsamling om det kræves: Indsigelser 
til referat af GF 2013: Eva Bülow korrigerede, at hun havde påpeget, 
at vedtægtsændringer ikke var godkendt af DKK, men mente ikke 
at have gjort indsigelser mod samtlige de punkter, der var nævnt 
med hende som kilde i referatet fra sidste års generalforsamling. 
Dirigenten oplæste det pågældende afsnit fra sidste års generalfor-
samlingsreferat. Det lyder: Eva Bülow Nielsen påpegede, at den ikke 
var lovlig, da der ikke er blevet overholdt tidsfrister, bl.a. information 
omkring generalforsamlingen, offentliggørelse af kandidater, skulle 
have været senest 1. januar 2013, regnskabet som blev offentliggjort 
samme dag som selve generalforsamlingen, skulle have været i bladet 
i februar.
 Da Eva Bülow Nielsen ikke mente at være kilden til samt-
lige udsagn, foreslog dirigenten referatet fra sidste år tilrettet som 
følger: Det blev fra deltagerne påpegede, at den ikke var lovlig, da der 
ikke er blevet overholdt tidsfrister, bl.a. information omkring general-
forsamlingen, offentliggørelse af kandidater, skulle have været senest 
1. januar 2013, regnskabet som blev offentliggjort samme dag som 
selve generalforsamlingen, skulle have været i bladet i februar.

Det accepterede Eva Bülow Nielsen. Referatet fra sidste års gene-
ralforsamling er dermed endeligt afsluttet. Endvidere bad Eva om 
at se dokumentation for rettidig indsendelse af kandidatliste. HB 
tilbød at fremsende denne dokumentation efter GF, hvilket blev ac-
cepteret.

Formandens beretning
Formanden takkede for et stabilt år i HB, der har ikke været ud-
skiftninger. Formanden redegjorde herefter for arbejdet i RKD:
 Det skal sikres, at vi har grundlag for en forening, det vil 
sige, det økonomiske grundlag skal være på plads, og vi skal arbejde 
for, at vi ikke får et raceforbud. Møder har været korte og velplan-
lagte. Der arbejdes på, at sager afgøres løbende. Tjenesten får cirka 
1 henvendelse om ugen. Det er en succes, da den negative omtale af 
Rottweileren er faldende. Der er nu cirka 600 medlemsskaber, det vil 
sige, at der er effekt af hvervekampagnerne og de 6 måneders gratis 
medlemskab til nye hvalpekøbere gør. at flere forbliver medlemmer.
 Vi har fået en ny hjemmeside. Bladet udkommer 4 gange 
årligt, hvilket giver annonceindtægter. Der skal arbejdes med mails og 
klubdata generelt. Det skal være muligt at finde mails i systemet.
Der skal arbejdes med en holdning til Facebook.
 IFR samt IFR konference blev afholdt i Rødding i 2013. 
STOR tak til alle de frivillige. Tyskland meldte sig ud af IFR i 2013. Vi 
er stadig med. Eva Bülow er repræsentant for IFR. Jacob Foght er be-

Referant: Anne Marie Silau
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styrelsesmedlem uden stemmeret. Tillykke med resultaterne i 2013 til 
verdensmester Henrik Neumann, VM holdet og IFR udstilling
 RKD samarbejder med DKK om hundeloven. Der er lø-
bende dialog med Fødevareministeriet, som dog besværliggøres af 
hyppige ministerudskiftninger. Der har været invitationer til høringer, 
og der lyttes til DKK. Men hvad nu hvor observationslisten er suspen-
deret? Vi ved ikke, hvad der sker, hvornår eller hvor meget der skal til 
for at ende på en forbudsliste. Det stiller krav til os og vores hunde om 
god opførsel. Hvordan skal vi forholde os – er vi usynlige, skal vi holde 
lav profil, eller hvad? Bestyrelsen er enig om, at linien sammen med 
DKK fortsættes, for vi skal holde Rottweileren ude af forbudslisten.
 Bestyrelsen har i 2013 flyttet en udstilling til en dag med 
et andet arrangement, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Der vil altid 
være uenigheder, og klager forsøges behandlet bedst muligt. Indlæg 
offentliggøres i bladet.
 AR skal fremover arbejde med vedtægter. Hvad er udval-
gets beføjelser/rolle. Der skal arbejdes med retningslinier for avl og 
restriktioner.
 Generelt gælder for alle udvalg, at der skal tænkes strategi; 
hvor skal vi bevæge os hen. Så må andre stå for det praktiske.
 
Til sidst gentages en stor tak til alle de frivillige.

Kommentarer til formandens beretning
Henrik Neumann: Bestyrelsen forekommer usynlig. Hvorfor har 
bestyrelsen ikke deltaget i politiske høringer?
Henrik Fuchs: Oplyste, at han havde deltaget
Stine Macher: Hvor endte seneste deltagelse?
Henrik Fuchs: Der blev lagt afstand til Terrierklubben
Stine Macher: Men RKD støtter vel DKK, at ingen racer skal være 
forbudt?
Henrik Fuchs: 4 forslag er blevet afleveret. RKD støtter forbud af 
13 racer
Poul H. Ejlertsen: Hvad nu hvis Henrik Fuchs ikke bliver genvalgt, 
hvad sker der så med bladet? Hvem skal lave regnskab? En annon-
cør var ikke inviteret med til IFR 2013, hvorfor? Hvorfor bliver re-
ferater ikke udsendt?
Henrik Fuchs: Ja, der kommer en ny redaktør til bladet, hvis ikke 
genvalgt. Redaktøren er valgt for at skabe kontinuitet og ensartede 
rammer i Bladet. Fuchs betaler en af sine egne bogholdere for at stå 
for regnskabet, som revideres 1 gang årligt efter gældende regler. 
En del gamle annoncører har fået gratis annoncer, men fra inde-
værende år vil der igen blive opkrævet betaling for alle annoncer.
Jacob Foght: Med hensyn til annoncører ved IFR blev Kromix og 
Farmina spurgt, af forskellige årsager ønskede de ikke at deltage. 
Derfor blev Hill´s hovedsponsor.
Jennifer Larsen: Hvor mange politiske arrangementer er RKD ude-
blevet fra/bestyrelsen ikke repræsenteret?
Henrik Fuchs: Det vil blive undersøgt, og han vender tilbage med 
svar.
Eva Bülow: Opdatering af referater på hjemmesiden er mangelfuld.
Henrik Fuchs: Det vil blive rettet op, der er fokus på dette i HB.
Eva Bülow: Der tales om åbenhed i HB. Der står intetsteds, at der 
vil være åbenhed i forhold til medlemmerne. Ved medlemmerne, at

Fuchs deltager i høringer, for det ser ud som om, intet sker?
Jytte Meier: Det er selvfølgelig lidt træls med manglende informa-
tion, men respektér at folk har andet at foretage sig.
Mette Holm: Skriv på hjemmesiden, hvad der er deltaget i.
Henrik Fuchs: Formanden tager kritikken til sig og satser på at gøre 
det bedre fremover. Fokus har dog været andetsteds sidste år.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation og ingen 
ønskede at stemme imod beretningen.

Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet var offentliggjort på klubbens hjemmeside dagen før 
generalforsamlingen, og der var omdelt kopier til deltagerne.
Henrik Fuchs: Sidste år var der kritiske bemærkninger til regnska-
bet om manglende likvider. Der er siden knoklet for at forbedre 
økonomien.
Mette Holm: Hvorfor er det ikke kassereren, der fremlægger regn-
skabet?
Henrik Fuchs: Formanden har en bedre stemme.
Arno Mark: Det er OK ifølge reglerne, at formanden fremlægger 
regnskabet på vegne af kassereren og oplyste, at han forud for gene-
ralforsamlingen var forevist det originale underskrevne regnskab. 
Herefter gennemgik formanden regnskabet punkt for punkt inkl. 
noter og beklagede, at markeringen af, hvad der er indtægter og 
udgifter, er markeret ”omvendt” i noterne i forhold til selve regn-
skabet.
Henrik Fuchs: Fremhævede en stigning i kontingentindtægter på 
næsten 100.000 kr. i forhold til 2012.
BHR, AR og UU har alle holdt sig inden for budget. Der blev takket 
for mådeholdet.

Kommentarer til regnskabsfremlæggelsen
Ulla Mogensen: AR mener, at det kan gøres endnu bedre, hvis det 
bliver muligt at betale tilmeldinger over webshoppen.
Henrik Fuchs: Det bliver forhåbentlig bedre fremover.
Eva Bülow: Hvorfor er der en opdeling mellem donation og spon-
sorat?
Frede Bak (folkevalgt revisor): Donation er en gave, som gives uden 
forventning om modydelse. Sponsorater er normalt dedikeret til et 
bestemt formål og vil normalt betinge modydelser fx annoncering.
Lars Holm: Hvorfor er der forskellige fortegn ved posterne Mental-
test og Hvalpetest?
Frede Bak: Mentaltest giver lidt underskud, hvalpetest lidt over-
skud.
Vilhelm Vedel: Regnskab er dateret 6. april 2014, men udsendt tid-
ligere, hvorfor?
Michael Lambertsen: Når regnskabet lægges på nettet, kan der så 
komme underskrifter på?
Frede Bak: Dirigenten meddeler, at der findes et underskrevet regn-
skab, hvilket er tilstrækkeligt.
Dirigenten viste på anmodning fra salen det underskrevne regn-
skab ud mod forsamlingen.
Jennifer Larsen: Til oplysning kan man søge refusion, hvis man ta-
ger UHM og FP i samme kalenderår. 

GF referat fortsat
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Ulla Mogensen: Kørselsudgifter til MT-gruppen ønskes separat for 
bedre overblik over økonomi. 
Lene Søndberg: Spørgsmål til dækning af udgifter til VM? Hvorfor 
skal der gå så lang tid, før offentliggørelse af regnskab?
Henrik Fuchs: Blandt andet sponsorater. Manglende tid.
Annette Rye: Hvorfor så strenge krav til kredsene, men mere løse 
for HB?
Arno Mark: Formkrav ifølge klubbens vedtægter er overholdt.
Henrik Fuchs: Forslag: Budgetposter kan lægges udspecificeret på 
nettet efter generalforsamlingen.

Regnskabet blev sat til afstemning. En person ønskede at stemme i 
mod regnskabet. Et markant flertal godkendte regnskabet med ak-
klamation, og dermed er der også meddelt ansvarsfrihed.

Budget 2014
Der blev omdelt en kopi af budgettet for 2014 sammenlignet med 
faktisk regnskab 2013. Henrik Fuchs gennemgik kort budgettet – 
hovedlinjen er: Der forventes stigende kontingentindtægter, hvilket 
betyder, at der kan gives flere penge til udvalgene og arrangementer. 
Der er nu økonomi til at gøre som planlagt og forventet, selv hvis 
sponsorindtægterne skulle svigte.
Lene Søndberg: Hvis formanden ikke bliver genvalgt, vil han så sta-
dig lave Bladet?
Henrik Fuchs: Måske, men i hvert tilfælde indtil der er fundet en 
ny løsning.
Frede Bak: Der er budgetteret med 150.000 i sponsorindtægter og 
10.000 i overskud, så der er penge. Den overordnede konsolidering 
er vigtig.
Carsten Henriksen: HB er klar over, at Bladet sponsoreres. Der er 
fokus på at arbejde for, at driften og økonomien hviler i sig selv. Det 
vil sige: ingen subsidier på den lange bane.
Henrik Neumann: Bladet koster 40.000 pr. udgivelse. Der var rama-
skrig, da papirversionen blev nedlagt. Nu skal vi være glade for, at 
der er et blad. Og det har vi kun, fordi Fuchs spytter i kassen
Carsten Henriksen: Økonomien skal polstres, så der er balance, 
også til at finansiere Bladet.
Henrik Fuchs: Og vigtigt at have en kompetent redaktør, der kan 
sikre ensartetheden.
Vilhelm Vedel: Hvad skal 15.000 bruges til i IFR?
Henrik Fuchs: Der er nu selvstændigt afsat penge til IFR - tidligere 
har den udgift været posteret under Udstillingsudvalget, som sam-
tidig har fået deres budget reduceret tilsvarende.

Beretning fra de faste udvalg
AR
Ulla Mogensen: Tak til alle dem, der hjalp, især Fyns Kreds og Syd-
jyllands Kreds. Tak til Slagelse Hundepension. Tak til Rikke Johan-
nesen For at være behjælpelig med at tydeliggøre ARs arbejde for de 
uindviede. Der har været kritik af pointgivningen til AK, som ikke 
er optimal. Kritikken tages ad notam. Det har ikke været muligt at 
samle hele bestyrelsen for en drøftelse. Der er utilfredshed med den 
manglende mulighed for køb i webshoppen. Deltagerlister bør of-
fentliggøres på hjemmesiden. Tilmelding og betaling til UHM sker 

på nuværende tidspunkt til AR.
 Der mangler mentaltestere, hvilket medfører store udgif-
ter til transport. På Hundeweb kan ses 119 hunde beskrevet, 9 ikke 
bestået (Egne tal 114 Rottweilere, 14 af anden race). DKKs regler 
gælder for alle. 6 Rottweilere er avlskåret i 2013. Det er alt for få og 
må kunne gøres bedre. 14 kuld er hvalpetestet, i alt 97 hvalpe. DKK 
har noteret 64 kuld i 2013 mod 46 kuld i 2012. Vi er gået fra en 12. 
plads til en 10. plads på Top20 listen, hvilket er OK. 
 Ved avl: Dyrk det naturlige. Brug naturlig forplantning så 
vidt, det overhovedet er muligt, og kun insemination når man ved, 
at både han og tæve kan parre naturligt. Der henvises til indlæg af 
Juha Kares i Hunden.
Mette Holm: Hvorfor forlænges alderskravet for at kunne stille en 
hund til UHM og hvad med næste år?
Ulla Mogensen: Dette er godkendt af DKK for at imødekomme 
hundeejerne resten af 2014. Herefter ingen dispensation for regler.
Jacob Foght: Forslag om konto-kig for at tjekke indbetaling til 
UHM. Hvorfor kan der ikke gives permanent dispensation for 
UHM til for eksempel udenlandske hunde?
Ulla Mogensen: Hvis der gives dispensation for UHM, er der ikke 
grund til at beholde AK.
Jacob Foght: Uli Nomis stillede i 2012 forslag om ændring af point.
Henrik Fuchs: Forslaget blev trukket, da DKK var i gang med en 
ændring af dette til ikrafttrædelse i løbet af 2014. RKD støtter DKK, 
så vi afventer.
Christina Marott: Hvad med en UHM restriktion, som gælder i en 
årrække?
Henrik Neumann: DKK har ophævet alle avlsrestriktioner og vil 
gerne tjene penge på stambogsføringerne. Derfor ikke interesseret i 
for mange restriktioner.
Mette Holm: Efter 24 måneder indgår en restriktion ikke længere i 
statistik. Godt at så mange kuld bliver hvalpetestet.
Carl Erik: Hvis hunden ikke skal bruges i avl, er der ingen grund til 
at stille til AK.
Frede Bak: Ærgerligt at der ikke er mere synlighed om AK-resulta-
ter, det er nemmere at vælge opdrætter, når man kan læse resultater.
Janny Møller: tilføjelse: og giver også info om søskende.
Ulla Mogensen: Der er ønske om, at avlskårede hunde kan offent-
liggøres på hjemmesiden.

BHR/UDD
Martin Hasager/Britta Nielsen: Tak til Kim Andersen. Tak til Helle 
Andersen for støtte og erfaring. Prøver og resultater indsendes fort-
sat til Helle. Britta Nielsen er indtrådt i stedet for Anita Korte. Tak 
til Ishøj for afholdelse af DM i maj 2013.   R a l l y 
lydighedsprøver er startet op i uofficiel klasse ved DM 2013. I 2013 
blev mere end 40 rallyprøver aflagt mod cirka 12 i 2012, der er po-
tentiale. Fyns kreds afholder DM 20. april 2014. Der kan stilles i 
BPB, IPO, SPH1 og rally. Applaus til Henrik Neumann, som blev 
IPO verdensmester og til det danske hold, som fik 3. plads i hold-
konkurrencen.

GF referat fortsat
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Uddeling af pokaler
SPH1: Tine Jensen, Rinkenæs Grev Elon, 76 point
BPB: Janny Møller, Kakestto´s Hodja 96 point
BPAB: Vibeke Jacobsen, Brown Emma´s Cita 179 point
BPABC: Mette Thers, Working Weilers Attentive Axi, 239 point
IPOV: Kenneth Johannesson, Heitah´s Ayron, 254 point
IPO1: Michael Warburg, Zakoda Dusty, 285 point
IPO2: Michael Warburg, Zakoda Dusty, 283 point
IPO3: Brian Nielsen, Fattiggårdens Oberst Sofus, 288 point
IFR: Henrik Neumann, Stormhaus Cronus, 286 point

Årets brugshund
nr 2) Brian Nielsen, Fattiggårdens Oberst Sofus, 180 point
nr 1) Henrik Neumann, Stormhaus Cronus, 210 point
Applaus fra GF.

Martin Hasager: Der skal ske en revurdering af tidspunkt for DM 
og VM udtagelse, som meget gerne må flyttes til efter sæsonen. Der 
afventes svar fra IFR.
Svend Corvinius: Ønsker SL genindført ved DM. Rally indgår hel-
ler ikke i konceptet.
Henrik Neumann: Hvorfor kommer resultaterne dels fra egne lister 
og dels fra hundeweb?
Martin Hasager: Det er naturligt at lave statistik efter egne resul-
tatlister.
Michael Warburg: Alle resultater gennem de seneste 5 år er taget fra 
RKDs egne lister.
Christina Marott: Hvorfor uddeles der ikke pokal til bedste gruppe? 
Det ville være et godt skulderklap til hundeførerne.
Helle Andersen, Lene Søndberg: Det er ikke en rettighed, men en 
yderligere udgift til kredsen.
Martin Hasager: Det er vigtigt altid at have fokus på økonomien. 
Det kan overvejes, om BHR skal afholde udgifterne og lade kred-
sene arrangere og stå for alt det praktiske.
Christina Marott: Kan man stille krav om, at hvis man bliver VM 
udtaget, så er man også forpligtet til at stille ved DM?
Martin Hasager: BHR er ved at revidere regler, blandt andet også 
dette.
Jan Sørensen: Ikke tilfreds med at hans 293 point ikke er medtaget.
Martin Hasager: For at point skal medregnes, kræver det, at de 
er korrekt indberettet. Såfremt resultatet er opnået i RKD regi, er 
points automatisk registreret. Er points opnået i andre klubber, skal 
man selv sørge for at indberette til RKD.
Michael Warburg: tilføjelse: Alle resultater er noteret fra RKDs egen 
liste de seneste 5 år.

UU
Jacob Foght/Michael Jeppesen:
Tak til alle dem, der hjalp til ved udstillingerne i 2013, hvor der blev 
afholdt i alt 6; Ishøj, Fyn, 2 i Næstved, Skive samt Juleudstillingen, 
som tilmed gav et lille overskud. Ikke mindst stor tak til de frivillige 
ved IFR 2013. Et rigtig flot arrangement med 238 tilmeldte hunde, 
som fik god omtale. Tak til Farmina, som var sponsor ved de lokale 
udstillinger. Det vurderes, at markedet er mættet i forhold til antal

udstillinger, derfor bliver der i 2014 afholdt 3 i Øst og 2 i Vest. Der 
stilles nu mere formelle krav til lokalforeningerne, indtrykket er at 
det går godt.

Juniorvinder: Heitas Yuma, ejer: Ib Laursen og Lone Skov
Klubvinder : von Hause Nomis Icon, ejer: Christina Marott
Brugs- og eksteriørvinder: Stormhaus Cronus, ejer: Henrik Neu-
mann
Applaus fra GF.

Der efterspørges kreative personer, som kan reklamere for UUs ar-
rangementer på hjemmesiden og ud omkring. Vi skal gerne booste 
det skandinaviske samarbejde med hensyn til udstillinger, avlsråd 
og brugshunde. Det er derfor planlagt at afholde Scandinavian Klub 
Sieger i 2016 for at gøre det attraktivt for andre at komme. Jacob står 
for arrangementet
Mette Holm: Vi skal være bedre til at fejre os selv, for eksempel med 
10 års jubilæer for at blive mere synlige. I år er det 70 år siden, Rott-
weilerklubben blev startet, hvilket jo er rigtig flot.

MT
Michael Lambertsen: Der kommer nye regler til ikrafttrædelse 
13.04.2014 i forhold til MT. Ændringer vedrører momenter på an-
greb og bid og er godkendt i DKK. Ændringen består i, at INGEN 
hunde fremover må bide testpersoner eller i materiel, og derfor ud-
går trækkeleg. Dette vil gælde for alle racer. På skemaet bliver de 
elevante tekstfelter ændret, og der tilføjes statistikfelter. Der opfor-
dres til, at opdrættere kigger lidt indad.
Marianne Midjord, Frede Bak: Hvordan defineres ”bid”?
Jacob Foght: Hvad med at ruske i spøgelsesdragten? Der kan være 
mange fortolkninger.
Lene Søndberg: Forhåbentlig er det en skarp definition.
Michael Lambertsen: Et bid er fuldt greb med hjørnetænderne i.
Carsten Henriksen: RKD/DKK fælles ændringer er godkendt i 
DKK 01.04.2014 og gælder fra test start til test slut. Et bid er et 
bid = ”Griber med hele munden. Tager fat” Redegjorde derefter for 
forskellen mellem ”bid” og ”brug af tænder”. Vi ved jo godt, hvad et 
bid er. Nu bliver det så italesat for alle racer.
Jennifer Larsen: Bliver ændringer offentliggjort på hjemmesiden?
Ulla Mogensen: Mangler at nævne, at testlederen første gang taler 
med hundeføreren, uden at hunden er til stede.
Carsten Henriksen: Svar til begge; alle ændringer kommer på hjem-
mesiden. 

Bekendtgørelse af valg til HB
I alt 195 stemmesedler optalt. 3 blanke, 2 ugyldige.
Britta Nielsen 152 stemmer
Henrik Fuchs 123 stemmer
Morten Mundt 121 stemmer
Ovenstående dermed genvalgt til HB.

Svend Corvinius 58 stemmer og dermed 1. suppleant.
Poul H. Ejlertsen 53 stemmer og dermed 2. suppleant.

GF referat fortsat
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Valg af revisor og revisorsuppleant
Frede Bak og Janny Møller er villige til genvalg og blev genvalgt 
uden modkandidater. Lene Søndberg blev valgt til suppleant ligele-
des uden modkandidater.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Jytte Meier: Hvad med at gøre Orla Kristensen til æresmedlem?
Henrik Fuchs: Kriterier for tildeling af æresmedlemsskab er endnu 
ikke fastlagt. Der skal være ens regler for alle.
Dirigenten oplyste, at iflg. Klubbens vedtægter (§5.5), så kan æres-
medlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra 
hovedbestyrelsen. Hvis man ønsker at påvirke dette, vil det være 
fornuftigt at indlevere sådanne synspunkter til hovedbestyrelsen 
inden for rammerne, som gælder for forslag til behandling på gene-
ralforsamlingen, og det vil sige inden 1. januar (§ 15.1).
Poul H. Ejlertsen: HB siger, de har travlt. Hvorfor involveres sup-
pleanten ikke? Hvorfor modtager suppleanten ikke dagsorden, refe-
rat og kørselsgodtgørelse. Kontingentopkrævning må kunne gøres 
bedre.
Henrik Fuchs: Suppleanter indkaldes ikke, men hentes ind, hvis det 
bliver aktuelt.
Lene Søndberg: Hvorfor betaler RKD for Jacob Foght i IFR, men 
ikke for Eva Bülow?
Henrik Fuchs: Jacob er RKDs repræsentant, det er Eva ikke. Hun er 
udpeget direkte af IFR, hvorfor eventuelle godtgørelser må afholdes 
dér.
Lene Søndberg: Hvad sker der i Kreds Sydjylland, kan ikke finde 
nærmere oplysninger?
Henrik Fuchs: Der er tale om, at den tidligere bestyrelse havde et 
internt problem, hvor en aftale ikke blev overholdt. HB har været 
ind over sagen, som efterfølgende blev indklaget i DKKs discipli-
nærnævn som personsag.
Michael Lambertsen: Sagen endte ikke i disciplinærnævnet, men 
blev stoppet af DKKs bestyrelse. HB skulle have trådt ind på et tid-
ligere tidspunkt.
Henrik Fuchs: HB har ageret rettidigt.
Svend Corvinius: Refererer til egne regler §8, men DKKs bestyrelse 
har stoppet optagelse i disciplinærnævnet.
Carsten Henriksen: Det er nok derfor, det endte som en procedure-
sag og ikke en personsag.
Arno Mark: Ved tvivl om håndtering af sager i DKK, kontakt altid 
DKK for afklaring. Vi kan ikke ”sagsbehandle” DKKs håndtering af 
sagen på RKDs generalforsamling.
Jytte Meier: Hvorfor først opkræve kontingent i februar, når der er 
forfald i januar?
Poul H. Ejlertsen: Har for eget vedkommende oplevet uregelmæs-
sigheder i forhold til kontingentet.
Henrik Fuchs: Svar til ovenstående: Det er korrekt, at der har været 
IT- problemer. Det nuværende system er ikke godt.
Jacob Foght: Ønsker etisk regelsæt for medlemmer, som omhandler 
udhængning og/eller tilsvining blandt andet på sociale medier. God

tone ønskes, ingen tolerance af de medlemmer, som hænger andre 
ud.
Arno Mark: Lad DKKs disciplinærnævn håndtere den type sager, 
minder om at der allerede findes regler, for eksempel er udhæng-
ning af en dommer lig med fratagelse af præmiering på den pågæl-
dende udstilling og i grove tilfælde eksklusion af DKK. Der gives 
ros for en temmelig sober tone på dagens generalforsamling trods 
uenigheder. Hvis alle går hjem med Jacobs opfordring ,er meget 
nået.
Kirsten Lillelund: Husk ikke at moralisere på andres vegne.
Lene Søndberg, Jytte Meier: Forslag om offentliggørelse af opdate-
rede medlemslister i kredsene inden GF.
Poul H. Ejlertsen: Reklamerer for folder ”En god Start”. Opfordring 
til HB om foldere med praktisk info til nye hundeejere.
Arno Mark: Også DKKs hjemmeside har gode råd desangående, 
bl.a. findes der en ”kredshåndbog” på DKKs hjemmeside, som kan 
bruges som inspiration, hvis man ønsker at opbygge noget tilsva-
rende i klubben.
Ulla Mogensen: Hvordan med arealer til kuldfremstilling?
Janny Møller: DKK har godkendt Blovstrød, men RKD har sagt nej 
til MB der.

Arno Mark giver ordet til formanden for afsluttende bemærknin-
ger.

Henrik Fuchs: HB tager forslag, kritik og opfordringer alvorligt og 
vil gerne være åbne. Er der spørgsmål, så send dem hurtigst muligt 
til HB, så problemerne kan løses, når de opstår og lad være med at 
gemme tingene til GF, som kan være op til et år frem i tid.
Arno Mark: Generalforsamling 2014 lukkes med en opfordring til 
HB: DKK vil gerne parallelisere yderligere 3 paragraffer i klubbens 
vedtægter med de standardvedtægter, som DKK har offentliggjort. 
Så blev det under dagens generalforsamling nævnt, at der måske 
stadig var en tidligere ændring til §13, som fortsat ikke var opda-
teret i forhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning (vist nok 
2012), og HB bør derfor gennemarbejde egne regler i forhold til 
at harmonisere med DKK. Det var måske en god ide med en total 
gennemgang af klubbens vedtægter frem mod næste års generalfor-
samling. Der takkes for god ro og orden på trods af uenigheder. En 
generel god tone, som RKD godt kan være lidt stolte af.

Generalforsamling afsluttet kl. 17.45.
//

GF referat fortsat



Den perfekte hund - Del 2
Hvordan stimulerer man bedst hundens 4 aktiveringsbehov?

Tekst: Hildur Johannesdóttir 

Når vi skal aktivere vores hund i hverdagen, er der nogle ting, vi 
skal lægge vægt på, uanset hvilken race vi har. En hund kræver selv-
følgelig noget, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give den et godt 
liv sammen med os. Vi skal altid forsøge at give vores hunde et liv, 
som minder om det, den er programmeret til gennem sin genetik. 

Ulven som forbillede
Forbilledet finder vi hos naturens vilde hunde, f.eks. ulvene. Hvis 
vi tager ulvene som eksempel, ved vi alle, at de er meget aktive dyr. 
Hvis ulvene ikke var aktive, ville de nok sulte ihjel. Ulvene bruger 
en del af deres tid på at jage byttedyr og finde føde andre steder i 
naturen, f.eks. bær. Ulvene er aktive både om dagen og natten. De 
”arbejder” ca. 8 timer hver dag, men en gang imellem meget mere. 
Prøv lige at tælle, hvor mange timer din hund sover om dagen, og 
hvor lang tid, den er aktiv. Er du overrasket? Nogle hunde får ikke 
nok aktivering i hverdagen. Jeg har hørt om hunde, som kun får 
2 timers aktivering om dagen eller mindre, og det er ikke nok for 
vores hunde. Hvis din hund ligger og sover 22 timer i døgnet el-
ler mere, ender det med en meget trist og understimuleret hund. 
Sandsynligheden for, at den udvikler en del adfærdsproblemer, er 
meget stor.
 Ulvenes hverdag er selvfølgelig forskellig, men den deles 
normalt op i jagt efter mad, leg og hvile. Det, som er vigtigt for os 
at vide, er, at ulvens dag er fyld med mentalt arbejde. De søger, op-
sporer, samarbejder, sniger sig ind på og narrer deres byttedyr, de 
klatrer på sten og klipper, og de bruger også en del tid på at lege og 
styrke deres bånd. De lærer nye ting hver dag og får nye erfaringer 
i forskellige situationer. De er rigtig gode til at løse problemer og 
tænker tit kreativt for at fange byttet. Ulvene er også rigtig gode 
til at balancere, når de skal følge efter et byttedyr, men også når de 
finder bær i busker/træer og leger med de andre i flokken. Vi kan 
bruge det, vi ved om ulvene, til at give vores hunde den rigtige akti-
vering i hverdagen.
 De fleste af os hundeejere ved godt, at det er meget vigtigt 
at aktivere vores hunde, både mentalt og fysisk. Det findes en ”tom-
melfingerregel” om De 4 Aktiveringsbehov til at hjælpe dig til at 
huske de basale behov, hunden har i hverdagen. De stammer fra de 
vildtlevende ulve, hvor man har forsket i deres levevis over en lang 
periode:

De 4 aktiveringsbehov
Søgning
Det kan f.eks. være spor, hvor du lægger et spor med din fært. Du 
kan også lægge godbidder på sporet, eller du kan lave et slæbespor, 
hvor du trækker noget efter dig, som dufter godt. Søge højt. Gem 
godbidder højt, f.eks. i træer. Søgning af genstande, f.eks. dine van-
ter, hue, nøgle eller hundens yndlingslegetøj. Godbidder og mad.

Smid f.eks. hundens morgenmad ud på græsplænen, og lad hunden 
søge efter den.

Balance
Stå på en træstamme, sten eller noget andet højt / Agility.

Problemløsning
Læg en godbid under en paptallerken. Læg en godbid imellem to 
plastikkopper, som du selv holder, så du kan lave samarbejde med 
din hund. Du kan også lægge en godbid ind i et håndklæde, hvor 
hunden skal finde den. Der findes også rigtig meget godt aktive-
ringslegetøj på markedet i dag, som man kan købe i flere forskellige 
niveauer, men husk altid at starte øvelsen op så nemt som muligt. 
Og træn selvfølgelig øvelsen via shaping (se mere om Shaping i ”den 
perfekte hund” del 1).

Indlæring
Det vigtige er ikke, hvad hunden lærer, men at den får lov til at 
beskæftige hjernecellerne. Du bruger Indlæring til at få din hund 
til at gøre bestemte ting, for eksempel at give pote. Indlæringsfasen 
kræver tålmodighed, opmuntring og mange godbidder og/eller et 
sjovt legetøj. Langsomt men sikkert lærer du din hund, hvad den 
skal gøre. Indlæring er at skabe en fast forbindelse mellem signal og 
reaktion. Hunden skal høre signalet flere gang, før at den forbinder 
signal med godbidder. Brug vores shapingregler, når du skal lære 
din hund noget nyt. 

Kombination af alle 4 øvelser
Hvis du laver en øvelse med din hund, hvor du gemmer nogle god-
bidder på en træstamme, kan du opfylde alle 4 aktiveringsbehov 
hos hunden. Jeg vil dog lægge vægt på, at det ikke er nok kun at 
lave den øvelse over dagen! Når hunden hopper op på træstammen, 
laver den balanceringsøvelse. Den skal søge efter godbidderne, som 
ligger gemt på træstammen, og den skal måske kradse nogle af god-
bidderne op fra den sprængte bark på træet, det er også problem-
løsning. Hvis det er et ”nyt” træ, du bruger denne gang, er det også 
indlæring, fordi hunden ikke har prøvet at søge på det sted før, eller 
hvis du bruger det samme træ, kan du forsøge at sætte godbidderne 
et andet sted end sidste gang eller øge sværhedsgraden.
 Lige den øvelse med at søge godbidder i træer elsker 
mine hunde. Når de kan lugte, at mor har rå kylling i lommen eller 
ostehapser, går de og kigger op på træerne. Det kunne jo være, at 
der vokser kød på træerne!
  Det er ikke vigtigt, at hunden får alle 4 dele i en øvelse, 
men se, om du kan dele træningen ud over hele dagen. Jeg vil an-
befale jer alle at være forsigtige med jeres hunde, når de går på træ-
stammer, især hvis det har regnet, så det er glat. Det er en god ide 
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at have sele på hunden, så I har mulighed for at holde fast i selen og 
støtte hunden, så den ikke får en dårlig oplevelse ved at glide eller 
falde ned.
 Pas også godt på jeres gamle hunde. Måske skal I nøjes 
med, at de sætter forpoterne op eller søger med alle fire ben på jor-
den. Mange af de gamle hunde har fået slidgigt eller er stive i krop-
pen, og det kan give unødvendige smerter, hvis de falder ned eller 
glider på træet.

Idéer til aktivering på gåturen
• Søg godbidder i træer, buske eller på jorden
• Leg med legetøj, tag gerne yndlingslegetøjet med
• Søg efter en i familien (gemmeleg, den leg plejer at være popu- 
 lære hos børn)
• Grav efter ”mus”
• Legepladser eller agility, hvor hunden skal lære at kravle, hoppe,  
 vippe eller måske gynge.
• Almindelig lydighed som f.eks. sit, dæk, indkald og gå pænt i  
 snor
• Samarbejdsøvelser som f.eks. rulle rundt og giv pote

Det er kun din fantasi som sætter grænser!

Hav respekt for hundens genetik
Udover hundens dagligdagsbehov har den også et andet behov, som 
vi mennesker har fremavlet forskelligt i de forskellige racer. Derfor 
vil jeg anbefale jer alle at bruge jeres hund til det, den er avlet til i 
starten. Sæt dig grundigt ind i hvad din hund var avlet til i starten, 
var den avlet til at være jagthund, hyrdehund eller måske brugs-
hund eller noget helt andet? Selvom jeres avler har sagt, at lige den 
race har været avlet i mange år til at være familiehund, kan vi men-
nesker ikke pille genetikken ud af hunden. Hvis du har en race, som 
er avlet til f.eks. jagt, vil jeg anbefale dig at gøre alt, hvad du kan for 
at give hunden noget lignende (f.eks. spor, eller er det en retriever, 
så giv den muligheden for at bære på noget i jeres øvelser), eller hvis 
muligt er det selvfølgelig bedst, hvis du kan gå til jagt eller jagttræ-
ning hos de forskellige jagtklubber.

//

Den perfekte hund - Del 2 fortsat
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Endnu en gang kan vi i RK5 sætte os tilbage og nyde følelsen af 
at have givet vores rotte-venner en god og hyggelig dag. Vejret var 
med os, stemningen var god, og humøret var i top. Vi havde som al-
tid prøvet at tænke på alle detaljerne, og arrangementet forløb uden 
de store problemer.
 Vi havde i år inviteret Kate Pinches, og jeg tror vidst, at 
der var flere, der ikke var helt enige i hendes bedømmelser, men 
alligevel tror jeg, de fleste havde en sjov og hyggelig dag. Man kan 
sige meget om specialdommere, men de har styr på vores race, og 
selvom jeg personligt ikke var enig i Kate’s placering af hundene, så 
lod hun alligevel de bedste hunde i klasserne stå vinderplacerede:

• Dino Av Ipso blev BIR og Ishøj Vinder 2014
• Arzadon Velica blev BIM og Ishøj Vinder 2014
• Dingo Miki-Rott blev Ishøj Juniorvinder 2014
• Vom Hause Luna’s Siff blev Ishøj Juniorvinder 2014

Kæmpe stort tillykke til alle de vinderplacerede hunde på dagen.

Hvis nogle skulle få lyst til at prøve kræfter med at udstille i RKD 
så er næste chance i midtjylland om en lille måneds tid. Husk ellers 
at sætte kryds i kalenderen, så I ikke går glip af næste års udstilling 
i Ishøj i foråret 2015.

//

Tekst: Michael Jeppesen / Foto: Jacob Foght

RKD Udstilling Ishøj 2014
Stemningsbilleder fra RKD udstillingen i Ishøj
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Kysser du din hund?
Et ordentligt smækkys lige i panden – det kan da ikke skade nogen… eller kan det?

Tekst: Merethe Børgart Olesen, www.hundepoten.dk

Det at kysse sin hund er jo en smagssag. Nogle kan slet ikke lade 
være, og andre væmmes blot ved tanken. Dernæst kan man jo snak-
ke om, HVOR man kysser sin hund… og om det er ok, at hunden 
”kysser”.
 Hvis vi starter med at kigge på vores hundes trang til at 
”kysse” os – det foregår jo oftest med tungen, og kan være af mere 
eller mindre våd karakter – alt efter størrelse, alder og intensivi-
tet. Det er helt naturligt for hunden at vise sin hengivenhed ved at 
slikke os mennesker – primært i ansigtet. Når vi kigger på hunde 
der mødes, er en del af ritualet, at de snuser til hinanden bagi – for 
at køns- og aldersbestemme modparten. Er alt som det skal være, 
så kan de gå til hoved og mundvig, og der oplever man en snusen, 
og der hvor den ene er den anden underdanig, så vil den underda-
nige slikke lidt i mundvigen. Det ses oftest hos hvalpe, men også de 
hunde, som understreger deres sprog meget.
 Det samme vil vores hunde gøre ved os, og oftest er det 
i et eller andet omfang tilladt, så længe de er hvalpe, og vi synes 
de er vældig søde. Tålmodigheden og nuttethedsfaktoren kan blive 
mindre, når der står 40 kg. storsavlende hund, som insisterer på at 
slikke os i ansigtet. Så hvis det ikke er ønsket, at hunden tilkende-
giver sig med at slikke i ansigtet, så kan man ligeså godt stoppe det, 
mens den er hvalp – det kan gøres ved at sætte en hånd op for, inden 
tungen rammer.

Hvor har tungen været…
Det næste der gør sig gældende i tankerne hos os mennesker, er 
naturligt nok – hvor har tungen sidst været. Vi ved jo, at hunde også 
holder sig selv rene, smager på forskellige emner på gåturen, og i 
det hele taget har et andet forhold til mundhygiejne, end vi har. Der 
er forskellige vinkler på, hvorvidt munden er ren eller ej, men hvis 
man blot tænker på, at de kan holde en infektion nede – nærmest 
væk – ved at slikke på såret, så må man jo konstatere, at der ikke er 
smækfyldt med bakterier – når der er gået lidt tid. Men det er klart, 
at kommer tungen lige fra bagdelen, er det vel de færreste, der har 
lyst til at kysse.

Når du kysser
Men hvad med når vi mennesker selv kysser vores hunde. Her er 
det jo ikke med tungen, men blot læberne, og de kan jo vaskes efter-
følgende. Det kan ikke undgås, at der kan komme lidt skidt med, alt 
efter hvor hunden sidst har været, men det afhænger jo også af hvor 
yndlingsstedet er at kysse. Personligt kan jeg slet ikke lade være at 
kysse mine hunde i panden – og kan såmænd også finde på at kysse 
på min tæves mave, når hun ligger dér ren, varm og puttesyg. Men 
kunne da ikke fristes, hvis hun har mudder langt op ad ryggen efter 
en god tur i skoven, eller jeg ved, hun lige har rullet sig i noget, der 
har været dødt længe - hver ting til sin tid.

Hundens holdning til kys
 I første omgang aner vores hunde ikke, hvad vi har gang i, men de 
lærer temmelig hurtigt, at det er en god gerning, når vi kysser, og vi 
er venligt stemte. Hele vores energi, måde at gøre det på, stemme-
føring og bevægelserne signalerer, at der er fred og harmoni. Men 
set med hundens øjne er det jo ikke naturligt at spidse munden og 
sige kysselyde. Men den adfærd, der følger med hos os mennesker, 
viser dem, at det er ufarligt – og derfor kan de lære at holde af at 
blive kysset. Man må blot have hundens reaktion for øje, og ikke 
bare brase på, hvis hunden viser sig at blive trykket ved det. Kig 
på hundens signaler, og hvis den ønsker at trække sig og føler sig 
trængt op i en krog, så er det tid til at fjerne sine kysselystne læber. 
Det må ikke blive et ”overgreb” på hunden, selvom vi mener det 
kærligt. Så må vi finde andre muligheder at vise vores ubetingede 
kærlighed på.

Afslutningsvis
Så når alt kommer til alt, er det et spørgsmål om temperament – 
ligesom så meget andet. Er du til at kysse din hund for at vise din 
kærlighed – så bliv endelig ved med det uden at tænke i sygdomme 
og andet faretruende. Hvis du bare ikke lige synes, det er lækkert 
– så lad være. Find en anden måde at vise din kærlighed på - du 
og din hund er lige gode venner af den grund. Og kig under alle 
omstændigheder på, hvordan din hund tager det – kan den lide det, 
eller er den helst fri - og respekter de signaler, hunden sender.

//

Artikel

Hvis du giver masser af kærlighed til din hund, får du det med garanti 
igen. Vis det med kys eller kærlige klap. Foto: Rikke Djurhuus Mogensen
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Udstillingsdebutanten
En udstillingsdebutant fortæller om sin oplevelse på RKD Udstillingen i Ishøj.

Det er søndag eftermiddag og vi er taget ned i Ishøj havn for at 
se til båden. Lørdagens oplevelser sidder stadig i kroppen, og en 
velfortjent middagslur i varmen på dækket sniger sig ind. Pludselig 
vækkes jeg af mobilen, der ringer. Det er Michael Edlich, som jeg 
mødte på Rottweilerklubbens udstilling i går. Han har talt med Ja-
cob Foght, udstillingsudvalgets formand, og skulle spørge fra ham, 
om jeg kunne tænke mig at skrive et indlæg til bladet om det at 
være førstegangsudstiller. Selvfølgelig, var mit svar, så her er det: 

Hund og ejer luftet fra morgenstunden
Lørdag den 3. maj 2014 var uret sat til kl.6.00 og dagen startede med 
en lille morgenløbetur, så bentøjet var nogenlunde klar til et par 
løbeture rundt i ringen senere på formiddagen. Dingo Miki-Rott, 
som min rotte hedder på stamtavlen, i daglig tale kaldet Dargo, blev 
også behørigt luftet, hvorefter den stod på morgenmad og pakning 
af bil. Jeg landede i Ishøj Rottweilerklub ved 8-tiden samtidig med 
enkelte andre morgenduelige udstillere.

Sommerfugle i maven
Dargo er min tredje han rottweiler, og jeg har altid trænet PH og 
IPO, men det er første gang, jeg skulle prøve at udstille. Jeg skal 
gerne indrømme, at der var begyndt at flyve et par sommerfugle 
rundt i maven. Vi har kun prøvet ringtræning en enkelt gang til 
hvalpetræning, og efter den smagsprøve tænkte jeg: ”Nå ja, det kun-
ne da være meget sjovt at høre, hvad en dommer synes om Dargo”. 
Indskrivning foregik hos udstillingslederen, og som førstegangsud-
stiller havde jeg jo et par spørgsmål om hvad, hvordan og hvornår. 
Heldigvis var alle, både hjælpere og andre udstillere, meget behjæl-
pelige med svar.

Udstilling: 1 - Placering: 1
Vi stillede i Juniorklasse-Hanner og der var tilmeldt 11 hunde (kun 
10 deltog). Det var mange at skulle op imod, synes jeg, så det kom 
der ikke færre sommerfugle i maven af. Endelig blev det vores tur 
til at komme i ringen og løbe rundt og prøve at vise Dargo fra hans 
bedste side. Det gik nogenlunde, så langt så godt. Derefter skulle vi 
hen til bedømmelse hos dommeren. Tandvisningen er ikke noget 
at skrive hjem om, jeg havde øvet det, men panikkede, da det blev 
lidt rodet. Med beroligende hjælp fra sekretæren, der sad i teltet og 
skrev kritik, lykkedes det hele. Til min meget store overraskelse gav 
dommeren os et RØDT bånd=Excellent=BRANDGODT! Så meget 
vidste jeg dog. Meget glad løb jeg ud til familien, der var kommet 
for støtte os. Nu gjaldt det jo om at holde øje med hvor mange, der 
fik rødt bånd. Det blev til 4 i alt og igen skulle vi ind og løbe rundt 
indtil dommeren havde placeret os fra 4. plads til 1. plads. Til min 
store jubel blev Dargo placeret som nr. 1, så det var svært at få ar-
mene ned igen.

Tekst: Jette Sjælland

Artikel

Stress lige under overfladen
Jeg fik så opsnuset, at Dargo skulle ind igen senere og bedømmes 
sammen med alle de andre 1.plads-hanner i det, man kalder Bedst 
i Køn. Se, nu blev det jo rigtig sjovt at udstille. Som sagt vidste jeg 
jo ikke så meget om udstilling, og pludselig var det tid til BIK. Jeg 
måtte hurtigt ud efter Dargo i bilen og med stress lige under over-
fladen, og familien, der stod og kaldte og piftede efter os, endte det 
med, at vi ankom halsende ind i ringen som sidste hund, der endda 
skulle op og løbe som første hund. Til den bedømmelse var der seks 
hunde med, og mens vi løb rundt - og rundt - og rundt – valgte 
dommeren hunde ud til placering fra 4. plads til 1. plads…..og tænk 
sig: Dargo blev nr. 3. Jamen altså, igen havde jeg svært ved at få 
armene ned, og vidste næsten ikke, hvilket ben jeg skulle stå på af 
bare stolthed.

Ringtræning(?)
Jeg har tit undret mig lidt over, at der var nogle, som decideret gik 
til ”Ringtræning”. Jeg tager min undren i mig igen. Der skal virkelig 
træning til. Det er meget hårdt for både fører og hund at løbe rundt, 
og med et overskudsagtigt smil forsøge at vise hunden frem fra dens 
bedste side. Nu blev det tid til pause og lidt varm kaffe. Jeg havde 
fået at vide, at Dargo skulle ind igen senere, så vi brugte dagen på 
at følge med i, hvordan det gik med tæverne og prøve at lære mere 
om, hvad udstilling egentlig er. 

Engangsforestilling bliver måske til flere
Efter en lang, kold, blæsende og fantastisk dag nærmede vi os af-
slutningen, hvor dommeren skulle bedømme BIR og BIM. Deref-
ter blev vinderen af Juniorklasse-Tæver Vom Hause Luna’s Siff og 
min egen skønne Dargo (Dingo Miki-Rott) belønnet med endnu 
en pokal som Juniorvinder 2014. Det har helt klart været en positiv 
oplevelse at være førstegangsudstiller, og selvom jeg egentlig havde 
tænkt mig, at det skulle være en engangsforestilling, så har det da 
givet lidt blod på tanden til - måske - at prøve det igen.

//
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Hundeavl - hvor svært kan det være? Ikke ret svært - for i bund og 
grund kan man bare blande sig udenom, hvis man har en tæve og 
en hanhund. De skal såmænd nok selv finde ud af det med hval-
pene. Hundene - og alle andre levende væsener - klarer sagtens for-
plantningens mysterier uden vores hjælp. Se bare på, hvordan det 
foregår i naturen.
 Men vi mennesker har fantastisk svært ved ikke at blande 
os. I årtusinder har mennesket avlet på hundene, så næste gene-
ration hvalpe havde endnu bedre egenskaber, hvad enten opgaven 
for hunden nu var at passe på hus og hjem, vogte får eller hente det 
anskudte fuglevildt ude i sivene. Hundeavlere kiggede på, hvordan 
tingene foregår i naturen og efterlignede metoden. I naturen har det 
altid været de stærkeste, de smarteste og de mest tilpasningsdygtige 
dyr, der fører slægten videre - og hvad var så mere naturligt for 
hyrden eller jægeren end at udvælge de avlsdyr, der havde de bedste 
egenskaber til hans formål og så bruge netop de dyr i avlen?
 På den måde har vi fået et væld af hunderacer, hver især 
oprindeligt specialiserede til netop deres opgave. Pyrenærhundene 
og ovtcharkaerne i Tatrabjergene og Kaukasus er fremavlede til at 
blive så store, stærke og frygtløse, at de ene hund kunne beskytte 
fåreflokkene mod ulv og bjørn. Den dansk-svenske gårdhund fik 
en helt anden størrelse, fart og adræthed, så den blev en formidabel 
muse- og rottejæger, der kunne holde gården fri for skadedyr, og 
pudelhunden blev fremavlet på grundlag af tidligere tiders vand-
hunde og blev en meget populær vandapportør og jagthund i 1500 
og 1600-tallet i Frankrig. 

Avl efter naturmetoden
Men det var ikke kun middelalderens og rennæssancens hunde-
avlere, der udvalgte avlsdyr efter naturmetoden. Det har vi fortsat 
med lige siden, og det er stadig den fremherskende måde verden 
over, når vi udvælger avlsdyr. Siden den første hundeudstilling i 
England i 1859 har udstillinger været en stadig mere udbredt hob-
by, hvor det gælder om at præsentere hunden med det smukkeste 
eksteriør, den stærkeste udstråling og de bedste bevægelser. Fra 
1865 kom brugsprøverne for jagthunde med i England, og siden 
har hundeavlere verden over prøvet at frembringe de flotteste og 
mest karakteristiske hunde og/eller de hunde, der opnåede de bed-
ste resultater på brugsprøverne.
 Så når det gælder udstillingshundene, er de mest popu-
lære avlsdyr naturligvis de hunde, der igen og igen vinder på udstil-
lingerne og kan smykke sig med imponerende titler. For brugs- og 
sportshunde bruger man i høj grad samme metoder: Den hund, der 
henter flest sejre og titler hjem på brugskonkurrencerne, er også 
den mest efterspurgte avlshund. Tankegangen er ikke kun populær, 
når opdrætterne vælger avlskombinationer lige ud af landevejen. 
Naturmetode-tankegangen går også igen i langt de fleste mere sy-

Tekst: Sten Søndergaard

stematiske avlskåringsssystemer verden over.
 Der er da heller ingen tvivl om, at hundeavl efter natur-
metoden virker, når det drejer sig om eksteriør, hvor resultaterne 
umiddelbart kan bedømmes på afkommet. Mere usikkert er det 
imidlertid, hvor god naturmetoden er, når det gælder brugsegen-
skaberne. Det er jo ingen hemmelighed, at en hund med gode 
brugsegenskaber kun opnår middelmådige resultater, hvis føreren 
er middelmådig. Omvendt kan en middelmådig hund opnå flotte 
resultater i hænderne på en dygtig og kompetent hundefører. Des-
værre nedarves førerens dygtighed ikke til hvalpene, så avl med 
udgangspunkt i forældredyrenes brugsresultater er både usikker 
og langsommelig. Ved at opnå fine resultater på brugsprøverne har 
hunden ret beset kun dokumenteret, at den er i stand til at indlære 
de færdigheder, der kræves af en brugshund. Bedre garanti får man 
ikke i praksis ved at avle efter opnåede brugsresultater eller ved at 
anvende avlskåringssystemer, der bygger på opnåede brugsresulta-
ter.

Starten på den svenske stats hundeskole
Den erkendelse nåede folkene på den svenske hundeskole i Sollefteå 
frem til i årene lige efter anden verdenskrig. Hundeskolen var i vir-
keligheden en statslig avlsinstitution, som fra 1936 avlede, uddan-
nede og leverede de tjenestehunde, som det svenske militær skulle 
bruge til bevogtning og minesøgning. I 1941 kom politihundene 
til, og senere kom også blindehunde og handicaphunde, og i 1968 
uddannede skolen sine første narkotikahunde. 
 For trænerne på hundeskolen opstod der hurtigt et behov 
for på et tidligt tidspunkt at udvælge de bedste hunde til en bestemt 
type opgave. Det er et stort og tidskrævende arbejde at træne en 
mine- eller bombehund så grundigt, at man kan stole 100 procent 
på hundens signaler i felten. Det vil jo i ordets egentlige betydning 
være katastrofalt, om minehunden ”misser” et par genstande un-
dervejs i (mine)feltet. Hvis man kunne øge ”træfsikkerheden” i ud-
vælgelsen af de unge hunde, kunne man undgå at spilde ressourcer, 
kræfter og træningstimer på en hund, der alligevel ikke kunne stå 
distancen i den sidste ende. Det førte til udviklingen af mentalbe-
skrivelsen helt tilbage i 1947. Hundeskolen i Sollefteå under ledelse 
af Hilmar Johansson begyndte at mentalteste de enkelte hunde som 
et led i udvælgelsen, og resultaterne var så gode, at mentaltesten 
blev et fast, værdifuldt værktøj på skolen.
 I 1968 blev Sven Järverud leder af hundeskolen. Sammen 
med ægtefællen og rottweileropdrætteren Gunvor af Klinteberg-
Järverud (Kennel Fandango) udviklede han mentalbeskrivelsen og 
fik metoden indført som avlsredskab i den svenske brugshunde-
klub. Ideen i mentalbeskrivelsen er grundlæggende enkel. Hvis vi 
rimeligt præcist kan afdække og beskrive de vigtigste mentale og 
temperamentsmæssige egenskaber, som en hund giver videre i arv

Mentalbeskrivelsen
- et værktøj til bedre hundeavl
Mentalbeskrivelsen er hurtigere og mere præcis end nogen anden form for avlsudvælgelse.

Nyt fra MT
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til sine hvalpe, så kan man bruge resultaterne i avlsar-
bejdet. På den måde vil vi få en langt større træfsikker-
hed, end det er muligt med den mere usikre, subjektive 
udvælgelse efter naturmetoden. Det forudsætter blot, 
at vi kan isolere de enkelte mentale egenskaber i be-
skrivelsen - og være sikre på, at de udvalgte egenskaber 
nu også bliver givet videre til hvalpene.
 Det arbejde blev gennemført i samarbejde 
mellem den svenske brugshundeklub og forskere fra 
Landbohøjskolen i Uppsala og Stockholms Universitet 
i form af projekt ”Bedre tjenestehund”, der løb fra 1976 
til 1983. Siden erhvervede genetikeren Per-Erik Sund-
gren sin doktortitel på at dokumentere arvbarheden af 
de egenskaber hos hunden, som vi har fokus på under 
mentalbeskrivelsen.

Dokumenteret arvbarhed
Arvbarheden er ikke kun et udtryk for, at netop den 
bestemte egenskab nedarves til hvalpene. Per-Erik 
Sundgren nåede også frem til at dokumentere arve-
lighedskoefficienterne for de testede egenskaber. Ar-
velighedskoefficienterne er et udtryk for, hvor kraftigt 
en bestemt egenskab slår igennem til afkommet, altså 
hvalpene. Koefficienten er et tal mellem 0 (nul) og 1- jo

i de fleste tilfælde ligger relativt tæt på gennemsnittet, mens der 
også kan forekomme ikke så få hvalpe ret langt fra gennemsnittet. 
Hvis vi vil efterkontrollere fordelingen af egenskaber i hvalpene, 
skal vi mentalbeskrive rigtig mange hvalpe efter samme forældre-
par. Derefter kan vi udregne alle hvalpenes gennemsnitlige tilbøje-
lighed for flugt med tilsvarende lille statistisk usikkerhed.
 Ved alt avlsarbejde forekommer der altså statistiske ud-
sving i fordelingen af hvalpenes mentale egenskaber. Det samme 
gælder, når man anvender mentalbeskrivelsen som avlsværktøj. 
Men gennemsnitligt flytter egenskaberne sig i den retning, vi øn-
sker - langt hurtigere end ved nogen anden avlsmetode. Det er på 
den måde, at Rottweilerklubben i perioden fra især 1985 og frem til 
2000 var i stand til at flytte rottweilerens tærskelværdi for truead-
færd og aggressivitet markant.

Hvad er det, vi beskriver?
I det foregående har jeg talt om, at vi beskriver egenskaber hos 
hunden. Det er for så vidt korrekt, men det vil være mere rigtigt 
at sige, at vi beskriver den enkelte hunds tærskelværdi for en be-
stemt etologisk ”funktion” eller ”adfærd”. Det er nemlig sådan, at 
alle hunde har fuldstændig det samme sæt grundlæggende etologi-
ske funktioner, for eksempel jagtadfærd, trueadfærd, kampadfærd, 
flugtadfærd og så videre. Hvis der mangler en eller flere funktioner, 
er det ikke en hund, vi har med at gøre, men måske en kat eller en 
mår eller noget helt tredje. Derfor kan vi heller ikke ændre på hun-
dens etologiske funktioner eller funktionskredse gennem avl. Når 
hunde så alligevel kan være så forskellige som nat og dag, hænger 
det sammen med, at alle hunde har forskellige tærskelværdier for 
hver enkelt funktion. Og tærskelværdierne kan vi ændre på gennem 
avl. En tærskelværdi i etologisk sammenhæng er et mål for, hvor let

Det svenske spindeldiagram, oprindeligt udviklet af genetikeren Per-Erik Sundgren, Ge-
netica. Dette diagram fra 2001 viser gennemsnittet af 7295 mentalbeskrevne rottweilere 
sammenholdt med gennemsnittet for alle mentalbeskrevne svenske brugshunde.

højere, jo mere slår egenskaben igennem hos afkommet. Selv om 
temperament og egenskaber hos en hund går videre til hvalpene, 
er bestemte mentale egenskaber ikke bundet til ét bestemt, iden-
tificerbart gen. Ligesom for eksempel HD er en bestemt egenskab 
knyttet til flere forskellige gener og i et eller andet omfang påvir-
ket af stimulation udefra i bestemte perioder af hvalpens opvækst-
tid. Derfor kan man aldrig sige helt præcist, hvordan en bestemt 
egenskab vil blive nedarvet til en bestemt hvalp. Vi er nødt til at se 
statistisk på nedarvningen - og det er derfor, vil bruger udtrykket 
arvbarhedskoefficient. Dette tal er nemlig udtryk for den statistiske 
sandsynlighed for, at egenskaben nedarves til hvalpene.
 Lad os tage et eksempel: Tilbøjeligheden hos en hund 
til at flygte, når den står over for en truende situation, er en af de 
egenskaber hos forældredyrene, der slår stærkest igennem hos hval-
pene. Per-Erik Sundgren har påvist, at der er små variationer fra 
race til race, men typisk ligger arvelighedskoefficienten for flugt på 
omkring 0,38. Hundenes tilbøjelighed til at reagere på en trussel 
udefra ved at flygte beskrives flere steder i mentalbeskrivelsen. Lad 
os for eksemplets skyld sige, at racens gennemsnit for flugt ligger på 
værdien 3,0 i mentalbeskrivelsskemaet. Den værdi vil vi gerne have 
forbedret i vores næste hvalpekuld, så gennemsnittet for flugt bliver 
lavere. Vi finder derfor en hanhund, der har gennemsnitsværdien 
1,5 for flugt og en tæve, der har gennemsnitsværdien 2,5 for flugt. 
Forældreparrets gennemsnit er altså 2 i forhold til racens gennem-
snit på 3. Statistisk bliver resultatet for hvalpene en gennemsnit-
lig sænkning af flugtgennemsnittet med arvbarhedskoefficienten 
gange forskellen mellem forældredyrenes og racens gennemsnit, 
altså 3 - (0,38 x (3-2)) = 2,62. Men husk, at der er tale om statistik. 
Fordelingen af mentale egenskaber i et hvalpekuld sker efter den 
såkaldte statistiske normalfordelingskurve. Det vil sige, at hvalpene
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én bestemt funktion udløses. Eller sagt på en anden måde: Hvor 
meget stimulation af en eller flere funktioner skal der til, før den 
tilknyttede adfærd udløses?
 Vi kender det alle sammen fra vores hverdag med hunde. 
Nogle hunde går på jagt, blot vinden får lidt visne blade eller en 
papirspose til at flyve forbi, mens andre hunde dårligt reagerer, selv 
om der løber en fasan lige forbi snuden. Alle hunde har jagtfunktio-
nen med i den genetiske bagage tilbage fra urtiden - ellers var hele 
arten forlængst sultet ihjel, så begge hunde har jagtadfærd. Forskel-
len mellem de to hunde er alene tærskelværdien. I det første tilfælde 
har hunden en meget lav tærskelværdi for jagtadfærd, i det andet 
tilfælde en meget høj tærskelværdi. Tærsklen er så at sige en brem-
seklods, der sørger for at den tilhørende adfærd ikke udløses. Er 
tærskelværdien lav, skal der imidlertid ikke megen stimulation eller 
påvirkning til, før bremseklodsen ikke længere kan holde hunden 
i ro. Er tærskelværdien derimod høj, skal der rigtig megen påvirk-
ning til, før den store bremseklods ikke længere kan holde.
 Tærskelværdierne er hele grundlaget for udformningen 
af mentalbeskrivelsen. Beskrivelsen er opbygget af en række mo-
menter eller situationer, der hver især er designet til at stimulere en 
eller nogle få specifikke adfærdsformer hos hunden. Stimulationen 
er den samme, hver gang der mentalbeskrives, uanset om mental-
beskrivelsen finder sted på Sjælland eller i Jylland og uanset om det 
er en lille selskabshund eller en stor slædehund, der beskrives. Det, 
vi beskriver, er kun hundens tærskelværdi for den bestemte adfærd.

Momenterne som måleapparat
I praksis sker beskrivelsen på et skema, der er inddelt i lodrette ko-
lonner fra 1 til 5. Jo lavere tal, jo højere tærskelværdi. Det vil sige, 
at beskrives en hund under jagten med et kryds i kolonne 5, står vi

med en hund, der har en meget lav tærskelværdi for jagt. Der skal 
ikke meget stimulation til, før hunden går på jagt.
 På samme måde med momentet ”Pludselig lyd”. Her er 
det angst udløst af skuddet, vi beskriver. Den hund, der farer sam-
men og piber, når der skydes, vil formentlig blive beskrevet med 
et kryds i kolonne 4. Det markerer, at hunden har en temmelig lav 
tærskelværdi for angst, når den påvirkes med en pludselig, skarp 
lyd. Hvert moment er omhyggeligt designet. Ikke kun til at levere 
en stimulation, der udløser en bestemt adfærd. Stimulationen skal 
også være af en styrke eller intensitet, så hunden med den høje tær-
skelværdi ikke reagerer, mens hunden med den lave tærskelværdi 
næsten ikke kan vente med at komme i gang. Det er forudsætnin-
gen for, at momentet kan bruges til at måle tærskelværdierne hos 
den enkelte hund. Hvis stimulationen havde været meget kraftig i 
hvert moment, ville den jo udløse den tilsigtede adfærd i stort set 
alle hunde uanset tærskelværdien i den enkelte hund. Så kan mo-
mentet ikke bruges til at måle tærskelværdien med. Det er derfor, at 
det er så vigtigt, at stimulationen er nøje afpasset og ens fra mental-
beskrivelse til mentalbeskrivelse.
 Udformningen af momentet jagt er et godt eksempel. Der 
er hundeførere, som bliver ærgerlige, fordi deres hund ikke løber 
efter kluden, når den zig-zagger derudad. Det skete engang for en 
stout rottweilerejer fra Vendsyssel, der vendte sig om mod testlede-
ren og sagde: ”Jow, men do sku ha set, hvis det hat vorn en høn”. Og 
det er netop pointen. Havde det været en høne og ikke en klud, der 
var bundet i snoren, ville næsten alle hunde løbe efter - og så virker 
momentet ikke længere som måleapparat for tærskelværdien. Det 
gør kluden derimod. Det er kun de hunde, der har den laveste tær-
skelværdi for jagt, som rent faktisk stormer efter kluden, fanger den 
og ryster den grundigt - mens hunde med højere tærskelværdi af-

Spindeldiagram fra Dansk Kennel Klub, Den 
røde kurve viser hundens mentalbeskrivelse, 
mens den blå kurve er idealprofilen for racen.

bryder jagten undervejs eller måske 
slet ikke kommer i gang. De funktio-
ner eller adfærdsformer, vi beskriver 
på mentaltestbanen, er langt fra hun-
dens fulde repertoire. Men vi beskri-
ver nogle meget vigtige funktioner for 
hundens samspil med hundeføreren, 
familien og samfundet som sådan. I 
Dansk Kennel Klubs mentalbeskri-
velse beskrives tærskelværdierne for:

• Socialadfærd (i relation til menne-
sker)
• Legeadfærd
• Jagtadfærd
• Stressadfærd
• Flugtadfærd
• Trueadfærd (aggressivitet)
• Undersøgeadfærd (nysgerrighed)



I Rottweiler- og Hovawartklubbens udvidede mentalbeskrivelse 
beskrives ovenstående adfærdsformer mere dybdegående. Desuden 
beskrives tærskelværdierne for:
• Kampadfærd
• Konfliktadfærd (overspringshandlinger, passiviserende adfærd)
• Koncentration

Brug værktøjet rigtigt
I Rottweilerklubben er der knyttet et pointsystem til klubbens 
avlskåring, så hunden tildeles point for eksteriør, den udvidede 
mentalbeskrivelse og faktorer som sundhed, indavl, brugsprøver 
m.v. Laveste pointtal er 1 i hver af de tre ”discipliner”. Derfor er 3 
point det bedste, en hund kan opnå på en avlskåring, mens 6 er det 
dårligste. Får hunden 7 point eller derover, kan den ikke avlskåres. 
Pointsystemet har gennem tiden ført til den misforståelse, at bare 
man fandt en hund, der havde fået 1, til nød 2 point på den udvi-
dede mentalbeskrivelse, var hunden velegnet som avlspartner. Det 
er imidlertid en misforståelse, som desværre har vist sig særdeles 
sejlivet. Hunden tildeles et pointtal på mentalbeskrivelsesbanen 
ud fra, hvor mange ”mærker” den får. Mærkerne kan være én, to 
eller tre. De tildeles, alt efter hvor langt beskrivelsen af den kon-
krete hunds konkrete adfærd i det konkrete moment ligger fra den 
såkaldte idealprofil eller ønskeprofil. Idealprofilen er et sæt kydser 
ned over mentalbeskrivelsesskemaet, der viser specialklubben og 
DKK’s idé om, i hvilken retning avlsarbejdet bør gå. Profilen er altså 
en avls-politisk målsætning for racen og må ikke opfattes som en 
facitliste for den ”korrekte” hund. Alle seriøse opdrættere har - eller 
bør have - en målsætning for deres egen avl, og den behøver ikke 
nødvendigvis at falde sammen med specialklubben’s eller DKK’s 
idealprofil. For eksempel lægger Rottweilerklubbens idealprofil op 
til lav tærskelværdi og dermed meget høj jagtlyst i rottweileren. 
Lav tærskel værdi for jagt gør det nemmere at træne en brugs- eller 
sportshund, men det er ikke hensigtsmæssigt for en vagthund eller 
en familiehund. Desuden er den lave tærskelværdi for jagt årsag til 
en betydelig andel af de bidepisoder, der er med til at give rottwei-
leren et dårligt ry. Derfor er der opdrættere, som bevidst vælger at

avle efter en højere tærskelværdi for jagt end klubbens idealprofil 
lægger op til - og sådan skal det være.
 Også her er mentalbeskrivelsen et uovertruffet værktøj. 
Det skal bare bruges rigtigt. Det betyder, at den seriøse opdræt-
ter ikke kan nøjes med at se på, om hunden har bestået mental-
beskrivelsen eller ej, eller hvor mange point hunden er avlskåret 
med. Hvis man vil bruge mentalbeskrivelsen som avlsværktøj, er 
man nødt til at se på de enkelte funktioner eller adfærdssformer, 
både for hanhunden og for tæven. Det er jo begge forældredyrenes 
arvemasse, der slår igennem hos hvalpene. Den gamle overtro om, 
at hanhundens gener præger afkommet mere end tævens, er noget 
vrøvl, som de fleste ved.
 Det kan være svært at overskue et mentalbeskrivelses-
skema med 110 rubrikker - for ikke at tale om den udvidede men-
talbeskrivelse med i alt 230 rubrikker. Men også på det punkt kom-
mer Per-Erik Sundgren os til hjælp. Han foreslog i sin tid at skabe 
overblik over hundens adfærd ved at overføre de enkelte tærskel-
værdier til et såkaldt spindeldiagram. Diagrammet kaldes af nogle 
også for et ”spindelvæv”, fordi det grangiveligt ligner et flot spin-
delvæv. Spindeldiagrammerne kan udformes forskelligt - og mere 
eller mindre kompliceret. Uanset udformningen er ideen at give 
mulighed for at sammenligne, enten den enkelte hund med racens 
ønskeprofil eller måske en hel årgang af en race, sammenholdt med 
ønskeprofilen. Vil man bruge mentalbeskrivelsen i en mere over-
ordnet avlsudvælgelse vil den enkelte mulige avlshunds mentalbe-
skrivelse sammenlignet med racens gennemsnit være værdifuld. Så 
vil det umiddelbart af spindeldiagrammet fremgå, om og på hvilke 
områder, hunden kan medvirke til at forbedre racen fremover.

Kompromisernes kunst
I det praktiske avlsarbejde er det imidlertid valget af avlshunde, 
der er den første opgave, når opdrætteren planlægger et nyt kuld. 
I praksis er det ofte sådan, at opdrætteren har én eller flere avlstæ-
ver, som man vil bruge. Første skridt må være en seriøs vurdering 
af, om tæven overhovedet egner sig til avl. Har hunden de mentale 
egenskaber, der skal til - og vil hunden medvirke til en generel men-
tal forbedring af racen? Her spiller opdrætterens seriøsitet ind. Alt
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Spindeldiagram fra Dansk Kennel Klub, Den røde kurve viser hundens 
mentalbeskrivelse, mens den blå kurve er idealprofilen for racen.

Revirforsvar: Spøgelserne rykker ubønhørligt frem mod hunden uden at 
tage sig af hundens trusler - eller flugt for den sags skyld. Den langsomme 
fremrykning udløser andre reaktioner end de pludselige overraskelser.
Foto: Sten Søndergaard.



ANNONCE

SCANDINAVIAN
IPO CHAMPIONSHIP 2014

Svenska Rottweilerklubben 
Scandinavian IPO Championship 27-28-29 juni 2014 in Södertälje

Scandinavian IPO Championship + CACIT-FCI

 JUDGES  Heiner Pellenwessel ADRK & Anders Ericsson 
 TESTLEADER Camilla Rönnqvist
 HELPERS  Fredrik Stewenhag & Mads Moselund

Svenska Rottweilerklubben invites all Rottweilerfriends to the 
1st Scandinavian IPO Championship and to the 1st CACIT 
competition.

The competition is held in IPOI-II-III and BSLI-II-III
(BSL = tracking and obedience same as in IPO)

Individual title
The winning dog of IPOIII will be granted the title 
Scandinavian IPO Sieger or Siegerin of 2014.

Team title
The team with most counting points will be granted the title 
Scandinavian IPO Team Sieger of 2014.

Teaminfo 
Each team must consist of minimum three dogs, maximum 
four. One team-member must have at least one IPO3, and the 
rest is up to the team itself to decide, but all equipages must 
have passed an IPO1 in advance. BSL dogs are not allowed in 
the team.

Each nation can enter as many teams as they want, as long as 
each team consist of the terms above

The winning team is the team with most points, all together.
All points from the top three dogs in one team count, also if a 
dog has not passed 70 in either A – B or C. Points do not count 
if the dog has been disqualified, withdrawn or for any reason 
absent.

The team should be registered latest 25 june by email to
 ipo@rottweilerklubben.se

The event will be held at the ground of Södertälje 
Brukshundklubb(Working dog club)

More information and the online registration go to SBK Tävling
www.ssu2014.se and www.sbktavling.se
You must also send the pedigree by pdf to reg@skk.se to be 
able to enter your dog by the SBK Tävling system. It takes 
a couple of days to get the pedigree in the system to do it in 
time!
Contact: ipo@rottweilerklubben.se or +46 702873922

Payments:
Participants from Sweden
Bankgiro 109-4580

Participants from other countrys
IBAN: SE36 8000 0806 0618 3109 6068 BIC: SWEDSESSIPO
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for ofte ser man, at en hund kommer i avl, fordi det nu engang er 
den hund, opdrætteren har købt eller taget fra til formålet. Men kan 
hunden ikke være med til at gøre racen bedre i fremtiden, bør den 
slet ikke have hvalpe. Det betyder ikke, at tæven på alle punkter 
skal ligge ”bedre” end racens gennemsnit. Hvis tæven efter en ærlig 
gennemgang af spindeldiagrammet må siges at kunne forbedre ra-
cen på vigtige punkter, må man leve med, at den på andre punkter 
knap lever op til gennemsnittet. Men en hund, der på nogle punkter 
falder mentalt langt fra det ønskelige, bør slet ikke gå i avl. Typisk 
kan det være overdreven aggressivitet eller voldsom flugtadfærd. 
Begge dele nedarves med en relativ høj koefficient, og en hund, der 
for eksempel ligger på et gennemsnit oppe omkring 4 i trueadfærd, 
bør nok ikke indgå i avlen. Der er en grund til, at for eksempel 
rottweilere, der beskrives med et kryds i kolonne 5 i trueadfærd ved 
den visuelle overraskelse (kedeldragt) eller revirforsvar (spøgelser) 
ikke kan avlsgodkendes. Men heller ikke hunde af andre racer, der 
beskrives på samme måde, bør komme i avl.

 

Når denne første overvejelse er gjort, gælder det udvælgelsen af 
hanhunden. Den skal som første krav også kunne medvirke til en 
generel forbedring af racen, men desuden skal den matche tæven 
mentalt. Hvis tæven for eksempel ligger noget for højt i jagtlyst, 
må opdrætteren finde en hanhund, der ligger  noget for lavt. Så 
bliver forældredyrenes gennemsnit for jagt lidt lavere end racens 
gennemsnit - og så vil hvalpenes jagtlyst gennemsnitligt nærme sig 
racens gennemsnit.
 Her gælder det imidlertid om ikke at gå til ekstremer. Det 
er erfaringsmæssigt ikke nogen god idé at avle med en hund, der 
ligger ”helt ude på fløjen”, rent mentalt - eller eksteriørmæssigt - for 
den sags skyld. Ekstreme egenskaber har det med at slå igennem 
med uventede - og ofte uønskede - resultater. I stedet vil en ansvar-
lig og seriøs opdrætter flytte kuldenes mentale egenskaber i små, 
men sikre trin for hvert kuld, indtil det ønskede resultat er opnået.
Husk også, at man ikke kan nøjes med at avle udelukkende på én 
egenskab og lade alt andet sejle. Det kommer der heller ikke noget 
godt ud af. 
 Som et forsøg besluttede Gunvor af Klinteberg-Järverud 
sig på et tidspunkt for at avle HD ud af sine rottweilere. Det lykke-
des hende faktisk efter seks generationers målrettet avlsarbejde. Til 
gengæld betød den stærke fokusering på HD, at hundene mistede

en del af det arketypiske rottweiler-udseende, fordi det ikke kunne 
lade sig gøre at fokusere på begge dele på samme tid.

Avlsarbejde er altså kompromisernes kunst. Også når det gælder 
de mentale egenskaber. Så ud over fokusområdet, må opdrætteren 
også se på alle de øvrige mentale egenskaber hos forældredyrene og 
sikre sig, at det ser fornuftigt ud. At avlskombinationen generelt vil 
medvirke til en forbedring af racen, må være en forudsætning for 
al seriøs hundeavl.

//

Vi handler ikke med virksomheder

Vi handler med mennesker

Concare IT A/S
Garnisonen 42 - 4100 Ringsted

Tlf. 43713999 - www.concare.net

Mentalbeskrivelsen fortsat

Visuel overraskelse: En kedeldragt trækkes pludselig op fra jorden lige foran 
hund og fører. Her stimuleres både trueadfærd og flugtadfærd.
Foto: Sten Søndergaard.

Store flok: Et moment på Rottweiler- og Hovawartklubbernes udvidede 
mentalbeskrivelse, hvor hundeføreren er forsvundet ned bag den truende 
gruppe af soldaterfigurer. Foto: Sten Søndergaard.



26          Rottweileren Maj 2014

Baggrund
I forbindelse med at Mentalbeskrivelsen nu anvendes i forbindelse 
med avlsrestriktioner, er der opstået og erkendt et behov for, at bid 
og kraftig trueadfærd (angreb) tydeligere defineres og gøres lettere 
at kommunikere.

Efterfølgende om ændringer og afvikling
START OG SLUT
Testen starter med instruktion af hundefører. 
• Vær opmærksom på at instruktør skal være på plads og 
• At hund og fører kommer til instruktøren.
Testen slutter, når testleder har sag ”ja tak” efter skud.

BID RAMMER
• En hund må på intet tidspunkt fra testens begyndelse til testens  
 afslutning bide i personer eller i testmodellens genstande.
• Dette gælder under aktivitet, afreaktion mellem momenter, i det  
 hele taget inden for definitionen af testens start og slut.
• Ved bid afbrydes testen, og der sættes kryds i ny rubrik på ske- 
 maet (bid)

DEFINITION AF BID
Bid defineres som beskrevet i DKK’s skema til mentalbeskrivelse:
• Række 2b nummer 4 : Griber med hele munden, tager fat.
 > Dette er noget, vi alle har set og beskrevet mange  
 gange ved bid i sæk. Så nu gælder det i alle andre situa 
 tioner også.

DEFINITION AF BRUG AF TÆNDER
Andre handlinger med involvering af tænder defineres som:
• ”brug af tænder”   
Det gælder: gribe, bære, nippe, kontaktbid etc. Brug af tænder 
noteres i bemærkningsfelt på skema.

BID LIGNENDE SITUATIONER
I forbindelse med revir forsvar (spøgelser) skal testen stoppes, hvis 
TL føler sig foranlediget til ved ”kommando” at afbryde en hund 
med så kraftig trueadfærd, at sandsynligheden for at figuranten 
bliver bidt, er overhængende.
• Slå kryds i ”Kan ikke fortsætte” – Kommentar ” For kraftig true-
    adfærd overfor spøgelse”.

NYE AFKRYDSNINGER På SKEMA
Anvendes når testen afbrydes.
• Bid som defineret
• Flugt defineres som i model 8 nummer 5 (Der skal være tale om
    flugt. Se i øvrigt eksempler i referatet fra kick off)

Tekst: Carsten Henriksen

• Kan ikke fortsætte - defineres som, at hunden er for påvirket til  
 at forsætte (stress, frygt, kraftig trueadfærd)
• Anden årsag – alt, som ikke rummes af ovennævnte

NYT SKEMA
• Teksten under testmodellen 2b – ændres til ”Gribe og bære”.
• Teksten under 2a nummer 5 – ændres til ”Leger meget aktivt.  
 Starter hurtigt” (Under 2a vurderes alene hundes lyst til leg, når  
 sækken kastes)
• Teksten under 2b nummer 5 – ændres til ”Griber meget mål 
 bevidst, evt. svær at afbryde” (Under 2b vurderes hundens greb  
 i sækken. ”Ulyst til at aflevere” sættes i nummer 5. Hvis hunden  
 ikke umiddelbart (med fornuftig passificerende adfærd fra TL) a 
 aflevere sækken, beder vi hundefører – ”kald din hund til dig og  
 tag sækken”. Der fortsættes.
• Punktet 2c slettes fra skema: Vi (TL) vil ikke opfordre hunden  
 til at bide i genstande, som ikke holdes af HF. Så vi skal ikke  
 mere opfordre hunden til at bide og trække.
• Punktet 5b nummer 5 – ændres til ”kraftig trueadfærd med  
 angreb” (Begge dele skal være opfyldt – angreb skal være direkte  
 mod kedeldragten)
• Punktet 5b nummer 4 – ændres til ” Mange og kraftige vedvar- 
 ende trusler” (Der skal være en sammenhængende trueadfærd,  
 det skal være volumen, og det skal være i en stor del af forløbet)
• Punktet 7b nummer 5 – ændres til ”Kraftig trueadfærd med  
 angreb i første 1/3 eller impulsivt” (Der skal være en kraftig  
 trueadfærd og der skal være et fremadrette angreb mod objekt- 
 et. Eller det fremadrettede angreb skal komme uden forudgå- 
 ende opbygget advarsel = impulsivitet)
• Punktet 7b nummer 4 – ændres til ” Mange og kraftige vedva 
 rende trusler” (Der skal være en sammenhængende trueadfærd,  
 det skal være volumen, og det skal være i en stor del af forløbet)
• I kommentarfelt udvides ”testen afbrydes” med  4 afkrydsnings 
 rubrikker: ”bid” – ”flygter fra pladsen” – ”kan ikke fortsætte” –  
 ”anden årsag”. Anvendelse tidligere beskrevet.

//

På modsatte side ses det nye skema >>>

Vejledning til ændret Mentalbeskrivelse
Vedledning til Beskrivere ved ændring af Mentalbeskrivelse.

Nyt fra MT
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Arrangerende 
specialklub: 

  DKK reg. nr.:  

Ejers navn:  
 

 Testdato/sted:  

Hund navn: 
(stambogsnavn) 

 
 

 Teamleder:  

Race:   Mentalbeskriver:  

OBS! Hunde af racer, der har mentalbeskrivelse som avlsrestriktion, skal have kontrolleret 
ID-nummer i forbindelse med testen. Kontrol foretages umiddelbart før eller efter test. 

 ID-nummer (chip 
eller tatovering) 

 

 
TESTMODEL:  1 2 3 4 5 
1a Kontakt  Afviser kontakt, knurrer 

og/eller bidforsøg 
Undviger kontakt 
- kryber og trækker sig 

Accepterer kontakt 
- er helt uengageret 
- trækker sig ikke 

Tager selvstændig kontakt 
eller når føreren tager 
kontakt. Balanceret 

Påtrængende kontakt 
- anledning mangler 
- kan evt hoppe og gø 

1b Håndtering  Vil ikke følge med Følger med et stykke. 
Evt. i fuld line væk fra TL 

Følger modvilligt med 
hele vejen 

Følger med uden besvær Følger villigt med 

1c Håndtering  Flugtforsøg / kraftig 
trueadfærd 

Kraftige unddragelser / 
trusler 

Unddrager sig aktiv  
håndtering, ingen true-
adfærd 

Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere 

2a Leg  Leger ikke Leger ikke 
Viser interesse 

Leger – starter langsomt 
Bliver aktiv 

Leger aktivt 
Starter hurtigt 

Leger meget aktivt. Starter 
meget hurtigt.  

2b Gribe og bære  Griber ikke Griber ikke straks 
Snuser først på objektet 

Griber forsigtigt eller 
nipper i objektet 

Griber med hele munden, 
tager fat 

Griber meget målbevidst, 
evt. svær at afbryde 

3a Jagt  
–  fart  

 Starter ikke 
 
 
  1                      2  

Starter, men afbryder 
Fuldfører ikke 
 
  1                      2  

Når frem. Starter lang-
somt. Farten øges 
under forløbet 
  1                      2  

Starter og fuldfører med 
høj fart 
 
  1                     2  

Starter med meget høj fart 
Løber mere end 2 m forbi 
     
  1                       2  

3b Jagt  
–  fangst 

 Overser bevidst. 
Når ikke frem til byttet 
  1                      2  

Tager ikke byttet 
Snuser ikke til byttet 
  1                      2  

Tager ikke byttet, men 
snuser til byttet 
  1                      2  

Tager byttet tøvende 
 
  1                     2  

Tager byttet straks 
Målbevidst 
  1                       2  

4 Aktivitets-
 niveau 

 Inaktiv 
- Uinteresseret 

Opmærksom 
- Står, sidder eller ligger 
 

Går rundt. Evt snuser, 
spiser græs eller bider i 
pinde under forløbet 

Skifter hurtigt aktivitet, 
graver, bider i pinde, 
springer op 

Skifter meget hurtigt 
mellem aktiviteterne. 
Piber, gør, trækker i linen 

5a Bevægelse 
– skræk      

 Stopper - kort stop. Ingen 
undvigelser 

Stopper og dukker sig Undvigemanøvre  
(uden at vende sig bort) 

Flygter højst 5 meter 
(vender sig bort) 

Flygter mere end 5 meter 
 

5b Bevægelse 
–  trusler/ 
 aggressivitet 

 Ingen trueadfærd Én eller to trussels-
handlinger 

Mere end to trussels-
handlinger eller ved-
varende trusler 

Mange og  vedvarende 
kraftige trusler  

Kraftig trueadfærd med 
angreb 

5c Bevægelse 
– nysgerrighed 

 Går frem til dukken, når 
dukken er lagt ned 
Går ikke frem 

Går frem til dukken, når 
føreren taler til dukken 

Går frem til dukken, når 
føreren står ved dukken 

Går frem til dukken, når 
føreren er gået halvt frem 

Går frem uden hjælp, evt 
med lav kropsholdning 

5d Bevægelse 
– afreaktion 

 Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang 
Ser til siden 2. gang 
Ingen reaktion 3. gang 

Går i bue 1. gang 
Går i lille bue 2. gang 
Ser til siden 3. gang 

Strakt line væk fra dukken 
1. gang 
Går i bue 2. og 3. gang 

Strakt line væk fra dukken 
mindst to gange 

6a Lyd  
–  skræk  

 Stopper - kort stop. 
Ingen undvigelser 

Stopper og dukker sig Undvigemanøvre 
(uden at vende sig bort) 

Flygter højst 5 meter 
(vender sig bort) 

Flygter mere end 5 meter 

6b Lyd 
– nysgerrighed 

 Går frem til pladen, når 
føreren rører ved pladen. / 
Går ikke frem 

Går frem til pladen, når 
føreren taler til pladen 

Går frem til pladen, når 
føreren står ved pladen 

Går frem til pladen, når 
føreren er gået halvt frem 

Går frem uden hjælp, evt 
med lav kropsholdning 

6c  Lyd 
– afreaktion 

 Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang 
Ser til siden 2. gang 
Ingen reaktion 3. gang 

Går i bue 1. gang 
Går i lille bue 2. gang 
Ser til siden 3. gang 

Strakt line væk fra pladen 
1. gang 
Går i bue 2. og 3. gang 

Strakt line væk fra pladen 
mindst to gange 

7a Revir 
– skræk 

 Viser ingen flugttendenser Én eller to flugthandlinger Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol 

Flugt eller afbrudt flugt 
efter momentets første 
tredjedel 

Flygter i linens længde i 
momentets første 
tredjedel 

7b Revir 
–  trusler/ 
 aggressivitet 

 Ingen trueadfærd Én eller to trusselshand-
linger i en del eller hele 
forløbet 

Mere end to eller ved-
varende trusler i en del 
af forløbet 

Mange og vedvarende 
kraftige trusler  

Kraftig trueadfærd med 
angreb i første tredjedel – 
eller impulsivt 

7c Revir 
– Nysgerrighed/ 
 afreaktion 

 Går frem til figuranten, når 
figuranten er demaskeret 
Kommer ikke frem 
  1                      2  

Går frem til figuranten, når 
fører taler til figuranten 
 
  1                      2  

Går frem til figuranten, 
når fører står ved 
figuranten 
  1                      2  

Går frem til figuranten, når 
fører er gået halv frem 
mod figuranten 
 1                      2  

Går frem til figuranten 
uden hjælp, evt. med lav 
kropsholdning 
   1                      2  

8 Skarp lyd  Viser sig ikke berørt. 
Hurtig kontrol, siden 
uberørt 

Reaktionen forsvinder ef-
ter de første skarpe lyde. 
Afbryder, men genop-
tager tidligere aktivitet 

Tilbageværende uro ef-
ter flere skarpe lyde. 
Kan ikke genoptage 
tidligere aktivitet 

Viser stigende flugtten-
denser efter hver skarp lyd 
både ved aktivitet og 
passivitet 

Flygter under aktivitet 
Forlader evt. pladsen 

       

 
Testen afbrydes :                      Bid    Flygter fra pladsen   Kan ikke fortsætte    Anden årsag 
Kommentarer:                             

 

Mentalbeskrivers underskrift 

Vejledning til ændret Mentalbeskrivelse fortsat



ANNONCE

 

DEN 6. OG 7. SEPTEMBER 2014 

 
 

Igen i år er Rottweilerklubben blevet inviteret til Store Hestedag på Roskilde Dyrskue sammen 
med mange andre hunderacer. Gennem de senest 2 år har Rottweileren været på Store 
Hestedag med stor succes, hvor vi stolt har kunnet vise vores skønne Rottweilere frem og 
interessen for vores race har været enorm. 
 
Vi leder derfor efter Rottweilere i alle aldre og deres ejere, som kunne tænke sig at deltage i 
dette års Store Hestedag. Hvis det er noget for dig, så skal din hund være rolig, kunne lide at 
blive klappet/kælet og hilst på af mange mennesker – både børn og voksne. Vigtigst af alt så 
skal din hund kunne med andre hunde, da vi hele tiden vil være 4-5 hunde på vores stand. 
 
Man kan vælge at være der en halv dag, hel dag eller hele weekenden – det er helt op til den 
enkelte. Rottweilerklubben vil sørge for det nødvendige udstyr. I skal bare møde op med jeres 
hund. 
 
Hvis du vil høre mere eller kunne tænke dig at deltage, så ring eller skriv til Christopher 
Bruce, (næstformand i Kreds 23) på 3016 7903 eller christopher.bruce8@gmail.com.  
Christopher står for koordineringen af arrangementet. 
 
Vel mødt på dette års Store Hestedag!  
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Kursusberetning: Aggressionskursus
Om at erkende hundens problem, skabe afstand til det og forebygge problemet.

Dette kursus var åbent for alle og mange klubber, bl.a. DCH, PH, 
Mallenóis, Boxer, Bouvier de flandes, Dobermann, og Rottweilere 
var repræsenteret. Det var et weekendkursus over 2 dage med en 
blanding af teori og praksis.

Årsager til aggression
Vi startede med en teoretisk gennemgang af de forskellige årsager 
der kan være, til at vores hunde viser aggression. Kun ved at se på 
disse årsager, kan vi hjælpe den. årsager kan bl.a. være:
Smerter: Prøv at give smertestillende i 3 uger, og se om adfærden 
ændrer sig. Dette råd gives især, hvis aggression pludseligt opstår 
hos en ellers velfungerende hund. 
Dårlige erfaringer: Det kan fx være overfald tidligere i hundes liv, 
både fysisk og psykisk.
Manglende eller uhensigtsmæssig socialisering: For voldsom hilsen 
fra fremmede mennesker, som måske smiler kraftigt (truende sig-
nal) eller klapper hvalpen oven på hovedet osv.
Manglende eller uhensigtsmæssig hvalpe leg: Hvalpen føler måske, 
at den selv er nødt til at løse evt. konflikter. Selvsikre, måske større 
hvalpe kommer frembrusende mod mindre, usikker hvalp hvor ejer 
ikke støtter sin hvalp.
Ejers reaktion eller mangel på samme: Hvis hvalpen/den voksne 
hund altid selv skal løse konflikter og ingen støtte får fra sin ejer.
Stress: Spiller en stor rolle i aggression/frustration.
Konflikter mellem hund og ejer: Ved fysiske og psykiske konflikter 
mister hunden tilliden til sin ejer, og de har svært ved at være et 
team, og hunden søger ikke ejer ved konflikter. At blive sendt i kur-
ven hele tiden, skaber også konflikt/frustration hos hunden.
Usikkerhed/Selvsikkerhed: Usikkerhed- Hunden gør, som er et af-
standsøgende signal.
Race/gener/avl: Tæver med hvalpe giver adfærd såsom gøen, udfald 
og stress mm. videre til sine hvalpe. Nogle racer er mere vogtende 
end andre.
Opvækst: Alt fra 0 til 6 uger er vigtig. Oplevelser eller mangel på 
samme i denne periode, præger hvalpen hele dens liv.

Erkend- og skab afstand til problemet
Os som ejere er nødt til at erkende problemet for at kunne hjælpe 
vores hund. Vi skal arbejde sammen som et team for at løse pro-
blemet. Vi skal undgå situationer, hvor hunden kommer for tæt på 
andre hunde, da aggression smitter til den hund, vi møder, og den 
vil måske få samme problemer. Skab i stedet for afstand til proble-
met, så stressniveauet er lavt, og der kan trænes på problemet, der 
er ingen indlæring, når stressniveauet er for højt. Arbejd på bedre 
kontakt, skab den afstand, der skal til for, at din hund er i stand til 
at give dig fuld kontakt. Hav fokus på, at det skal være en succes, 
dvs. hunden skal være tryg ved dig og situationen før du arbejder

Tekst: Rikke Djurhuus Mogensen og Mette Mørch

Artikel

dig tættere på. Vis hunden, at du har styr på situationen, så den har 
ro til at forholde sig til det på en ordentlig måde. 
 Arbejd på tillid mellem dig og hunden, lav øvelser/tricks, 
hvor der er succes, som skaber endorfiner i hjernen, som giver en 
behagelig følelse i hunden. Sæt hellere forventningerne lavt, så I al-
tid arbejder med succes. Træn møder med passende afstand. Start 
fx med en bekendt, så du er sikker på at kunne kontrollere afstan-
den og situationen. 
 Medicin som zylkene kan nedsætte stressen en smule 
men ikke fjerne problemet. Den eneste vej er træning. Tænk over 
hvordan du aktiverer din hund korrekt. Den skal både stimuleres 
fysisk og mentalt. Husk at de fleste hunde sover en stor del af dagen.
Ind imellem teorien var vi ude med hundene, hvor der blev gen-
nemgået forskellige muligheder for aktivering i hverdagen.

Forebyg og beløn
Den første dag blev alle hundene filmet, så ejerne fik en chance for 
at se problemet på en anden måde. Dag 2 startede med, at vi så 
filmene og snakkede om, at det er vigtigt at læse hunden, så vi kan 
undgå, at situationen eskalerer. Der var forskellige former for ag-
gression. Nogle viste aggression mod mennesker, andre mod hun-
de. De blev delt op i 2 grupper, hvor vi trænede på problemerne. 
Der blev arbejdet med forskellige møder med hunde/mennesker, og 
hvordan vi skal have kontrol over situationen, arrangere fordelin-
gen af belønninger mere korrekt og gå langsomt frem, dvs. arbejde 
med succes. Når vi belønner, skal fokus være på, at hunden forhol-
der sig til hunden/mennesket og ikke for at have kontakt med os, da 
dette ikke er lydighedstræning. Hunden skal ALTID belønnes, når 
det er sværest for den, uanset hvor langt man er i processen. Husk 
at det altid er bedre at forbygge!
 Tak til Hildur Johannesdóttir for et spændende og lærerigt 
kursus og tak til Helsinge Rottweilerklub for dejlig forplejning.

//



BHR vil gerne takke hele Fyn’s Rottweilerklub og de mange hjæl-
pere for et godt arrangement med rekord stort deltagerantal. Tak til 
alle vores dommere og figuranter i weekenden:
• Gunner Jensen (IPO Gr. A)
• Hanne Boe (IPO Gr. B&C + SPH)
• Trine Dyrgaard (Rally)
• Frank Drud Nielsen (Fig. Lang)
• Frederik Bekkelund (Fig. Kort)

IPO og SPH resultater
Hund     Prøve A   B   C                     Total
Stormhaus Cronus    IPO 3 90   88    92 270
Von Hause Nomis Joka   IPO 3 98   89    83 270
Bono Vom Rottberg   IPO 3 71   86    94 251
Von Hause Nomis Icon   IPO 3 89   77    75 241
Pepitaly’s Istwan    IPO 3 56   63    82 201
Zakoda Dusty    IPO 3  -      -       - disk
Zandonaia Vilma    IPO 1 96   93    80 269
Kakestto’s Haps    IPO 1 92   73    84 249
Marienlind’s Kempes   IPO 1 74   79      0 153
Pepitaly’s Jiva    IPO 1  -      -       - disk
Von hause Nomis Jokari   IPO 1  -      -       - disk
Brown Emma’s Cita    BpAB 98   78    176
Future-Rotts Alfred    BpB        98    98
Gorbi von Den Fürstenwiesen  BpB        85    85
Zandonaia Aston Allegro   BpB        80    80
Fairmoors Boscha    BpB        71    71
Alicha     BpB        70    70
Yake Odezza    BpB        57    57
Liljepo’s Demon    SPH 1 78    78
Vom Dornenhof Ronja   SPH 1 70    70
Rottholm’s Fancy    SPH 1   0      0

Rally resultater
Dalhea du Dauchant Champion      94
Fattiggården’s Phantom Ekspert       89
Zakoda Dasher  Øvet       85
Cue Beat   Begynder       85
Opperby’s Bailey  Begynder       83

//

Tekst: Martin Hasager / Foto: Henrik neumann

DM i IPO
Nyt fra BHR

Resultater og billeder fra DM i IPO d. 11. maj 2014.

30          Rottweileren Maj 2014

Podie IPO 3: Nr. 1 Henrik Neumann med Stormhaus Cronus; Nr. 2 Lenett 
A. Jensen med Von Hause Nomis Joka (bedste spor); Nr. 3 Jan Sørensen med 
Bono Vom Rottberg (bedste forsvarsarbejde)

Podie Begynder B: Nr. 1 Pia Andersen med Future-Rotts Alfred; Nr. 2 
Thomas P. Jørgensen med Gobi Von Den Fürstenwiesen; Nr. 3 Kim Anders-
en med Zandonaia Aston

Podie IPO 1: Nr. 1 Kim Andersen med Zandonaia Vilma (bedste lydighed); 
Nr. 2 Trine Dyrgaard med Kakestto’s Haps
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Vinder Begynder AB: Vibeke L. Jakobsen med Brown Emma’s Cita

DM i IPO fortsat

Lydighedsarbejde med Stormhaus Cronus

Forsvarsarbejde med Stormhaus Cronus

Henrik Neumann med Stormhaus Cronus

Lenett A. Jensen med Von hause Nomis Joka Jan Sørensen med Bono Vom Rottberg

BHR søger nye medlemmer snarest
Er det dig? Send en mail med et par ord om dig selv til bhr@rottweiler.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.



Lørdag mødtes vi i Rottweilerklubben, Frederiksholm afd. til kur-
sus. Ca. 20 interesserede hundefolk fra nær og fjern (Bornholm) var 
mødt op. Vi startede med morgenmad i klubhuset, hvor vi fik hilst 
på hinanden, og Michael startede med at fortælle lidt om dagen, og 
hvad vi skulle høre om.
 Efter morgenmaden gik vi ned på banen og Michael 
begyndte at fortælle om forskellige måder at træne på med Lydig-
hedsdelen i fokus. Vi havde en hund på banen indimellem, hvor 
træningsmetoder blev demonstreret både på helt unge hunde og på 
hunde, der havde lidt mere erfaring. 
 I dagens løb var der kaffe og the og masser af lækkert til-
behør og mulighed for at købe øl og vand. Efter nogle intense timer, 
hvor vi fik rigtig mange gode ideer til, hvordan vi kan træne og 
hjælpe hinanden, var der frokost med dejlig lasagne i klubhuset. 
Efter frokost fortsatte Michael med en masse teori på banen, hvor 
det blev lidt mere specifikt målrettet mod IPO prøver. Der blev fo-
kuseret på, hvordan vi kan træne alene, og hvad vi skal overlade til 
figuranterne. 
 Det var en givende og spændende dag med meget infor-
mation og gode fif til træningen. Michael er utrolig god til at for-
midle sine budskaber på en interessant og letforståelig måde. Alt i 
alt en fin dag, vejret kunne ikke have været bedre.
 Tak til arrangører, Michael og Frederiksholm Rottweiler-
klub for at lægge hus til.

//

Tekst og foto: Bente Berg Kristensen

Lydighed i Gruppe C
Billedreportage fra kursus i Gruppe C med Michael Warburg.

Billedreportage
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Lydighed i Gruppe C fortsat
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Vi går alle med drømmen om at få den perfekte hund, både lydig-
hedsmæssigt og generelt i hverdagen. Søndag d. 27. april 2014 af-
holdte Helsinge Rottweilerklub kurset ’Selvkontrol’, og jeg tænkte, at 
det lige var et kursus for mig og min 10 måneder gamle rottweiler 
han.
 Dagen startede med morgenmad og en snak om de ud-
fordringer, vi hver især havde med vores hunde. Selvom kurset blev 
afholdt af Helsinge Rottweilerklub, havde deltagerne vidt forskel-
lige hunderacer, hvilket var positivt, da man netop også i hverdagen 
møder mange forskellige hunderacer sammen med sin hund.
 Efter morgenmaden tog vi hundene på banen, hvor in-
struktøren Hildur Jóhannesdóttir, lavede en simpel træningsøvelse 
vha. et par kegler og en plastikbalje. Formålet med øvelsen var at 
forebygge uønsket adfærd hos sin hund og få den til at følge hun-
deføreren i stedet for at gå hen til keglerne og baljen. Udfordringen 
med min rottweiler er, at han generelt er ekstremt glad og gerne vil 
over til de hunde og mennesker, han møder på sin vej – han tror, 
de er ligeså glade for at se ham, som han er for at se dem. Øvelsen 
blev derfor en stor udfordring for ham, da han havde meget svært 
ved at koncentrere sig om selve øvelsen i de andre hundes nærvær. 
Herefter prøvede Hildur at lave samme øvelse med ham, hvor han 
var lidt mere fokuseret på øvelsen og hende som hundefører. For-
skellen lå i, at hun forsøgte at få ham til at følge hende af egen vilje 
og ikke ved hjælp af kommandoer som ’nej’, ’kom her’, ’plads’, men 
derimod ved at få ham til at gå hendes vej, så han fulgte hende og 
ikke omvendt – og dermed blev belønnet med en godbid hver gang, 
han gjorde det rigtigt. 
 
Godbidder sænker stressniveauet
Én af de ting jeg tog med mig fra kurset var at godbidder sænker 
stressniveauet hos en hund. Jeg er derfor begyndt at bruge godbid-
der undervejs på vores gåture for at flytte hans fokus fra ting, som 
jeg ved, han vil forsøge at komme hen til med mig slæbende efter. 
Han vejer lige nu 50 kg og er derfor en stor hvalp i forhold til sin al-
der, hvilket gør det ekstra udfordrerende at holde ham tilbage, hvis 
han ser noget, han gerne vil hen til. Jeg brugte derfor godbidder-
ne som positive afbrydelser undervejs på gåturen den anden dag. 
Ikke på en måde, som når vi træner lydighed på træningspladsen, 
men ved at lægge dem én ad gangen på jorden. mens vi gik forbi 
”forstyrrelserne”. Det virkede. Selvom vi mødte børn, cykler, andre 
mennesker og en hundehvalp, blev det en dejlig gåtur for både min 
hund og jeg, netop fordi jeg med godbidderne kunne holde ham i 
et roligt leje, hvor han ikke ”eksploderede” af glæde og prøvede at 
løbe hen til dem, som kom imod ham. Uden godbidderne ville det 
have været en tur med kommandoer som ’nej!’, ’kom her’ og ’plads’ 
samt store frustrationer over hans opførsel. Det virkede rigtig godt 
på min hund, og det er bestemt noget, jeg fortsat vil benytte på vo-

Tekst: Britt Andersen / Foto: Rikke Djurhuus Mogensen

Kursusberetning: Selvkontrol
Forebyggelse af uønsket adfærd hos din hund.

Artikel
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res gåture, indtil han har lært at forholde sig i ro og er blevet mere 
voksen rent mentalt. Dog er det stadig meget vigtigt, at ens hund 
lærer at forholde sig til andre hunde og andre mennesker. Derfor 
bliver han også belønnet på gåturene, når han nøjes med at obser-
vere fremfor at eksplodere og vil fremad med 100 km/t.
 Kursets næste øvelse bestod i at køre ro på vores hunde 
ved at dække dem af på banen, sætte sig ved siden af og løbende 
belønne dem med godbidder. Når de havde dækket i to minutter 
uden brug af godbidder, belønnede vi dem med endnu en godbid. 
Der blev brugt mange godbidder den dag. På den måde trænede vi 
vores hunde i at forholde sig roligt og foretage sig ingenting. Det 
var også en rigtig god øvelse for min hund, da han lærte at forholde 
sig til de andre hunde på banen (som alle blev dækket af samtidig) 
uden at foretage sig noget.

Gode værktøjer og øvelser med i bagagen
Jeg fik nogle gode værktøjer og øvelser med mig fra kurset – særligt 
fordi Hildur var god til at bringe adfærdsteorien med ind på banen i 
alle de øvelser, vi lavede med vores hunde. At læse om adfærdsteori 
hos hunde er én ting – at bruge teorien på banen og se den fungere i 
praksis med ens hund, er en helt anden ting. Hundene deltog derfor 
også på det meste af kurset, hvilket jeg synes fungerede rigtig godt.
 Min 10 måneder gamle rottweiler er min første rottwei-
ler, og jeg tilmeldte mig kurset for at få nogle værktøjer og idéer til, 
hvordan jeg kunne arbejde mere med min hund i hverdagen, for 
at pille uønsket adfærd af ham. Jeg har uden tvivl fået nogle gode 
værktøjer og øvelser med i bagagen.

//



Kursusberetning: Selvkontrol fortsat

Nogle dejlige billeder fra en god dag...

Rottweileren Maj 2014         35



36          Rottweileren Maj 2014

Denne udgaves ekstra fokus på Mentalbeskrivelsen samt beretnin-
gerne fra kurserne; Aggression og Selvkontrol, har sat gang i nogle 
tanker om, hvor vigtigt det er, at hunde får den rette stimulation, 
udfordringer og ikke mindst indhold i hverdagen. Hvis det ikke 
er tilfældet, vil hunden udvikle sig uhensigtsmæssigt, og det kan 
i værste fald ende med aflivning som følge af en bidepisode, fordi 
ejeren ikke kan kontrollere eller magte sin hund. Som ovenstående 
citat lyder: ”Der er ingen hunde eller racer, der er farligere end an-
dre. Det hele drejer sig om ejeren”.
 Citatet er fra et indslag i Station 2 torsdag aften d. 8. maj 
2014, hvor hovedpersonen bag et anonymt netværk bestående af 
mellem 50-100 danskere fortæller, hvordan netværket modarbej-
der lovgivningen og Skambidsparagraffen og tyr til selvtægt, når en 
hund uretfærdigt (efter deres holdning) dømmes til aflivning efter 
en bidepisode. Netværket bortfører hundene fra internater og pen-
sioner og sender dem ud af landet, hvor de får mulighed for at fort-
sætte livet hos en ny familie. Netværkets medlemmer er øjensynligt 
parate til at gøre alt, der står i deres magt, for at redde de dømte 
hund fra aflivning; ”Vi stjæler dem ikke, vi redder dem”. 
 Skambidsparagraffen i Hundeloven afgør tilsyneladende 
næsten enerådigt, hvor vidt der er tale om et tilfælde af ”skambid” 
alt efter, hvor mange sting, den bidte hund har fået. Tager man over-

hovedet hensyn til det enkelte tilfælde her, eller bliver der blot talt 
antal sting? Siden 2010 er mere end 600 hunde blevet aflivet på den 
bekostning. Helt naturligt har RKD og mange andre hundeorga-
nisationer og interesseforeninger stor fokus på denne poblematik, 
for som det anonyme netværk udtalte i Station 2: ”Hundene er for-
svarsløse individer. De har ingen retssikkerhed”.
 Det er især årsagerne til bidepisoderne, som mange ser  
som det store problem. Efter stramningen af hundeloven er mange 
hundeejere blevet nervøse for blot at skulle lufte deres hund. Hvis 
hunden kommer i konflikt med en anden hund, bliver skræmt el-
ler generet - og det ender med et bid, som skal sys - ja, så skal den 
højst sandsynligt aflives. Naturligvis skal der ikke være tvivl om, at 
der skal skelnes mellem angreb på mennesker og angreb på andre 
hunde. Og ”straffen” skal også bestemmes herefter. Men udfordrin-
gen ligger i, at der ikke tages højde for, at det i mange tilfælde drejer 
sig om simpel hundeadfærd mellem to hunde, når der opstår en 
bidepisode. Så i virkeligheden er det nok den menneskelige (hunde)
adfærd, der burde ses nærmere på, så hundeejeren bliver i stand til 
at rumme sin hund og dens naturlige instinkter.

//

Tekst: Stine Rix

Redaktørens tanker
“Der er ingen hunde eller racer, der er farligere end andre. Det hele drejer sig om ejeren”.

Artikel

Evaluering af www.rottweiler.dk

Rottweilerklubbens hjemmeside har nu været online for en god pe-
riode. Dermed er det blevet tid til at evaluere og måske gøre hjem-
mesiden endnu bedre. Ofte er det svært at forholde sig til ønskede 
funktioner på en ny hjemmeside, inden hjemmesiden går i luften. 
Men jeg håber, at alle har haft rig mulighed for at bevæge sig rundt 
på hjemmesiden og har fået et godt indtryk af indhold, funktioner 
og features, som hjemmesiden tilbyder. En del udvalgsmedlemmer 
er også blevet oprettet som brugere, og der bliver jævnligt tilføjet 
nyt indhold.
 Men som altid er enhver opstart ikke uden udfordringer, 
og disse skal vi prøve at imødekomme nu, hvor vi kan se tilbage på 
hjemmesidens først online tid. Jeg vil derfor opfordre alle til at give 
mig en tilbagemelding om hjemmesiden, såfremt man skulle have 
nogle ønsker til ændringer/forbedringer. Skriv til: sr@concare.net.

// Endnu et stemningsbillede fra kurset i Selvkontrol.



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
Brugsrådkontakt: Jan Skovgaard
Engdraget 9, 4330 Holbæk, Tlf: 40 28 90 05

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

Træningsplads: Kundby Stadion, Solbjerggård 2, 4520 Kundby

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

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

Formand: Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, 3250 Gilleleje, tlf. 20 43 63 79, mail: rd@rottweiler.dk
Brugsråds- og udstillingskontakt: Tina Mortensen
Gormsvej 2, 3300 Frederiksværk, tlf. 21 92 52 60, mail: iseeyoutoo@youseeme.dk
Træningsplads: Ny Mårumvej 214, 3200 Helsinge

kreds01@rottweiler.dk

www.rk01.dk

Træning
Hverdagslydighed v/Gurli  – Onsdag kl. 19-20
Hvalpe-unghunde v/Mette - Lørdag kl. 9-10
Lydighed v/Kisser – Lørdag kl. 9-10
Rally begynder v/Rikke – Fredag kl. 17-19
Klikkertræning v/Rikke – Fredag kl. 19-20
Gruppe C v/Jesper – Onsdag og lørdag efter aftale

Selvtræning
Onsdag kl. 17-21
Fredag kl. 17-21
Lørdag kl. 9-13

Søndag kl. 10 - Spor for alle

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 medlem-
mer, kr. 700,00 for ikke medlemmer. Gæstetræning kr. 35,00.
www.rkd04.dk
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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
Spor og gruppe C efter aftale
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Formand: Brian Sejberg
Telefon: 51 52 61 05
Træningsplads: Ved Stampen Vandværk, 3700 Rønne. Drej fra Sdr. Ringvej ind ad 
den gamle lufthavnsvej og drej til højre ad den første jordvej. Kør ca. 200m, så ligger 
pladsen på højre side lige før et vejkryds. 

kreds12@rottweiler.dk 
www.bornholmsrottweilerklub.dk

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

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

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

kreds 17@rottweiler.dk 
www.rk17.dk 

Træningstider: 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 på Sjælland
Rikke Djurhuus Mogensen
Egemosegårdsvej 3, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf. 29 43 63 79

Ansvarlig for Jylland og Fyn
Dennie Kristoffersen
Gramlandevej 7
6630 Rødding
Tlf. 22 62 93 06 - mail: dk@rottweiler.dk

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
Michael Edlich: fotoedlich@gmail.com

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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