
Tarzan til Rally-O! 
Af Sussan Svane Bælum & Rally-B Sváva’s Bioccolo 

Jeg startede året med at lave mål for hundene, et af Tarzans var at få sin første 

”pind” i Rally, en ”pind” er en prøve bestået med mellem 70 og 100 point.  

Rally er en form for lydighed på en bane, lidt af la agility.. og så alligevel ikke… 

Jeg har været så heldig at følges med  Jo-ann der har ridgebacks til næsten alle 

vores prøver og det er superhyggeligt at opleve samværet på tværs af racerne. 

Tarzans første Rally-konkurrence var Søndag d. 6-4-2008 hvor vi tog turen til 

Jylland til Officielle Rallyprøver i Bredsten.  

Tarzan var meget ukoncentreret, havde aldrig set en rallybane før, var ikke helt 

klar over hvad det var jeg forlangte af ham og var sikker på, at når han nu dagen 

inden (udstilling i Gesten) havde fået besked på IKKE at sætte sig, så kunne det da 

ikke passe at han nu skulle gøre det. 

 

Han lavede dog egentlig et pænt stykke arbejde i ringen og vi reddede os da også 

lige netop 70 point og en pind til Rally-B - og nåede dermed Tarzans mål for 2008!  



Derefter tog vi til Rally i Ølstykke 27-04, hvor Tarzan leverede en super 

præstation, men dommeren mente jeg holdt stram line konstant og derfor gav os IB 

– Ikke Bestået – pga. førerfejl. 

Jeg meldte ufortrødent til igen i Køge d. 24-05, hvor samme dommer som i 

Ølstykke gav os 72 point, på trods af et væsentligt dårligere stykke arbejde fra 

Tarzans side, men åbenbart var jeg blevet det bedre til at føre min ”lille” dreng. 

Så fulgte 2 prøver i super godt vejr, på den anden side af broen, hvor vi fik IB – 

simpelthen fordi Tarzan havde luret at hans fører ikke måtte blive sur og ej heller 

have guffer i lommen. Til den ene prøve morede både dommer og tidstager sig 

kosteligt over Tarzans tydelige morskab med at nægte at gå i dæk og en masse 

afledningsmanøvre fra min side. 

 

Efter en LANG sommerferie, hvor vi har trænet almindelig lydighed og spor, ja så 

vovede jeg pelsen og meldte ham og søster Thea til Rally i Ølstykke d. 05-10 hos 

en dommer vi aldrig har prøvet før. 

Dagen oprandt med storm og regn, så verden nærmest stod ud i et.. Jeg tænkte, ja 

vo intet vover, intet vinder og kørte den lange vej fra sydsjælland til Ølstykke med 

begge hunde pakket i bilen, godt med regntøj og waterproof dækkener til hundene. 

Vi blev præsenteret for en dejlig bane med rigtig godt flow i, men det blev en lang 



og Våd ventetid, Theas nummer trak jeg ud som den første af mine egne og var 

egentlig ret overbevist over hun ville gå fint, men ikke nikke nej om damen ville 

sidde i det vejr, så jeg var ret overbevist om at det var en ren øvelse for hende. 

Tarzan var på som nr. 28 og tjo, han arbejde da faktisk rigtig godt og hurtigt, 

endnu mere imponerende var at han var bundstrippet en uge forinden og dermed 

kun var i meget lidt ”undertøj”. Jeg lavede igen førerfejl ved at lave den 2. sidste 

øvelse som en expertklasse øvelse, opdagede det, lavede den om, kvajede mig igen, 

men lavede den dog så rigtig sidste gang, mistede dog mindst 7 point der, er jeg 

overbevist om. 

Da vi nåede til præmieoverrækkelsen, tja så fik Thea sørme 71 point og bestod sin 

første prøve! Tarzan, ja han fik 91 point ud af de 100 mulige, var den hurtigste med 

91 point så vidt jeg husker og blev dermed RallyBegyndermester – vist endda 

som den 1. Dværgschnauzer i Danmark. 

 

Ja, jeg er stolt over min lille sorte dreng! 


