
At blive voksen med stil……. 

Hej, jeg bliver kaldt Tikki, men på min stambog står der jeg hedder Coelio’s Evita. Gad 
vide hvordan jeg så er kommet til at hedde Tikki i daglig tale ?? 
Jeg en 8 måneder gammel sort dværgschnauzertæve og bor hos Allan og Sussan 
Jensen samen med min storebror, som er en 4 års schnauzerhanhund, der hedder 
Oskar, tror jeg nok, for han bliver kaldt ALT muligt!!??!!  
  
Jeg er født den 15-02-02 hos 
Marie-Louise Ricard, Kennel 
Coelio, hvor jeg også boede indtil 
jeg var 10 uger, sammen med min 
bror, Eros, min mor og nogle andre 
dværgschnauzere. Allan og Sussan 
var og besøge mig nogle gange 
mens jeg boede her, de tog endda 
Oskar med den ene gang….Ham 
var min mor ikke så begejstret for at 
jeg snakkede med…  
Da jeg var 10 uger d. 26-04-02 kom 
Allan og Sussan igen og besøgte 
mig, men denne gang tog de mig 
med sig, det var lidt spændende, men også meget kedeligt, for de tog ikke mor med og 
Marie-Louise så trist ud! 
  
Da vi kom hjem fandt jeg ud af at Oskar var en sjov en, men han er stor og leger 
voldsomt, og sikke en have der var! Men den fik jeg ikke lov at bruge alene før jeg var 
faldet til, det var nok også godt, for så var jeg nok blevet væk!! 
Allan og Sussan går meget op i lydighed, Agility, spor og alt sådan noget. Så jeg 
begyndte sammen med Allan, som er min menneskefar, til hvalpemotivation i DCH 

Vordingborg d. 30-04-02, der havde kurset kørt 4 gange allerede. Sikke en masse søde 
hvalpe der var og sikke en masse vi fik leget! 

 
Vi lærte mange ting på 
hvalpemotivationskurset, bl.a.: At gå på 
plads, at hente ting, at dække (som betyder 
at man skal ligge sig ned og ligge HELT 
stille! Det  er svært), at sidde, at hilse på 
folk og at komme når der bliver kaldt! Jeg 
synes det var rigtig sjov og jeg var faktisk 
god til det!! Vores træner mente dog ikke vi 
skulle til prøve før næste hold. Men da 
Allan, jo godt vidste hvor dygtig jeg er, 
meldte han os til prøven alligevel!  

 
Prøven bestod af: 

1. Kontaktøvelse, Fri ved fod. Point 8 ud af 10. 
2. Lineføring. Point 7 ud af 10. 
3. Sid. Point 6 ud af 10. (Jeg ville altså hellere ligge ned)  
4. Dæk. Point 10 ud af 10. 
5. Lyst apport. Point 10 ud af 10. 



6. Hilse Ved Dør. Point 20 ud af 20. 
7. Handling (se tænder, ører, poter m.m.). Point 9 ud af 10. 
8. Indkald. Point 20 ud af 20. 
9. Helhedsindtryk. Point 16 ud af 20. 

  
Jeg bestod DCH's Hvalpeprøve med GLANS! Faktisk vandt jeg prøven med 106 point 
ud af 120 mulige og fik dermed 1. præmie og blev dagens bedste hvalp. Dette på trods 
af at jeg var yngste deltager og kun var til hvalpetræning 6 ud af de 11 gange kurset 
varede.  
Så mine menneskeforældre var rigtig stolte, men jeg fik også et krus hvor der stod 
1.præmie på! 
  
Hvalpeholdet sluttede med den prøve, men eftersom Allan og jeg synes det var så 
skægt valgte vi at skulle fortsætte på et nyt hold efter sommerferien. Dette hold hedder 
C-begynder, og er holdet lige før det første Konkurrencehold i DCH. 
  
Min menneskemor, Sussan, bruger 
meget tid på at pille og trække i min 
pels, i starten synes jeg det var 
meget irriterende, men nu synes 
jeg egentlig ikke det er så slemt. 
Det værste var engang i sommers 
hvor hun hev alt pelsen af mig så 
jeg rendt rundt og følte mig meget 
nøgen. 

 

Men da der var gået en uge og jeg 
havde vænnet mig til det, så var det 
rigtig rart! 
Da Sussan hev pelsen af mig, 
snakkede hun noget om at det var 
fordi jeg skulle udstilles?? Gad vide hvad det er for noget, tænkte jeg. Da der var gået 
stykke tid til tog Allan og Sussan mig med op til en fremmed dame (Bodil Jordal) der 
havde en masse dværgschnauzere og der blev jeg stillet på et bord og så trak hun også 
i min pels og forklarede Sussan en hel masse. De snakkede noget om finpudsning til 
udstilling ?? 
  
Dagen efter pakkede Sussan og Allan igen bilen og tog mig med ud til DKK kreds 10’s 
sommerskue, som var på et stort grønt område, med en masse forskellige hunde. Der 
var også nogle ringe, med et bord og nogle mennesker. Da der var gået noget tid fandt 
Allan en ny line frem som jeg fik på og så børstede Sussan mig og sagde at nu var jeg 
klar til min første Babyklasse, Nå, ja det skal da nok passe, tænkte jeg.  
Allan tog mig med ind i ringen til en SØD dame der fortalte ham en hel masse, hvorefter 

vi gik en lille tur rundt i ringen, og så kom jeg op at stå på et bord, som damen havde 
lagt sin fine lyslilla jakke på, fordi det var så varmt! Så snakkede de igen og damen 
mærkede på mig og kiggede på mine tænder! Og hun kyssede mig også på snuden, 
det synes jeg var rart for jeg var lidt nervøs ved det alt sammen, og så turde jeg godt 
kysse lidt tilbage. Allan fik en masse bånd og et stykke papir, som ham og Sussan blev 
meget begejstrede for, der stod : 



 

 
 
5½ mdr. gl. rigtig dejlig babyhvalp, 
med herligt temperament, smukt 
hoved, smukke mørke øjne, dejlig 
hals, smuk overlinje, noget for stejl 
både for og bag, herlig krop for 
alderen, bevæger sig smukt og 
meget racetypisk af en hvalp der er 
så ung, smuk farve og pels, en 
særdeles lovende hvalp. 

SL 1.V 

Senere var vi så i ringen endnu engang, 
og dommeren blev ved med at sende de 
andre hvalpe ud, så til sidst var vi kun 4 
tilbage. Så placerede han de to der blev 
nr. 3 og 4 og så nr. 1 som desværre ikke 
var mig. Men jeg endte da med at blive 
Bedste Baby 2. 

  
Der gik et stykke tid hvor vi bare var til lydighedstræning og hyggede os derhjemme, 
Oskar og Jeg fik leget en hel masse, sammen med Rudi, som er Oskars Søster, og 
Sussans lillebrors to KÆMPESTORE hunde. Oskar er en meget dygtig hund, jeg lærer 
en hel masse af ham, f.eks. at man godt kan blive liggende og vente mens der bliver 
gemt guffer, og at fange mus! Oskar passer også meget på mig, der skal ikke komme 
nogen fremmede og gøre mig noget når han er i nærheden, så skal han nok give dem 
nogle bank…  
Vi hygger os også tit med at ligge i samme kurv og sove…  

 
På det nye lydighedshold lærer vi en 
masse nye ting, udover dem jeg 
allerede kan fra hvalpeholdet.  
Bl.a.: Feltsøg, hvor man skal finde en 
ting i et afmærket område og tage den 
med hen til sin fører. Rundering, hvor 
man skal finde et gemt menneske og 
GØ af det!! Jeg kan ikke forstå at de 
alle sammen griner af mig, bare fordi 
jeg bedre kan lide at hyle-gø…. 
Spring, hvor man skal løbe hen over 
et A-spring og komme tilbage til ens 



fører når han siger det ?? ØHHH…. Jeg synes der er sådan en flot udsigt!! Stå, men 
den øvelse kender jeg jo fra udstillingerne, desværre går Allan fra mig her og det er jeg 
ikke tilfreds med. 
  
Da der var gået et stykke tid, fyldte jeg ½ år og kom i løbetid og fik travlt med at se på 
drenge, og jeg opdagede også at Oskar jo er en dreng, selvom han er kastreret, så jeg 
kom i pleje nede hos Sussans mor og far den uge jeg var højløbsk, der legede jeg med 
Rudi og fik god mad! Samtidig begyndte Sussan at interessere sig for min pels igen, og 
ganske rigtig, midt i jeg var højløbsk tog vi til endnu en udstilling, denne gang DvK i 
Blovstrød. NØJ der var mange flotte herrer og det var kun dværgschnauzere! Jeg 
kunne ikke rigtig koncentrere mig og skulle jo se dejlig ud for drengene, så dommeren 
var ikke helt så vild med mig…. 
 

6½ mdr.gl. tipse i største laget, 
feminint hoved, korrekt hals, 

velvinklet frem, langstrakt krop, 
tilstrækkelig vinklet bag, i dag noget 
overbygget bag, som gør at hun går 

ned i fronten i bevægelserne, 
udmærket pels og farve, triveligt 

temperament, behøver ringtræning.  
L 

Så den dag var ikke så lang, men jeg 
vandt en plyssut, der kan sige PIV, den 
er jeg rigtig glad for. 
Allan begyndte nu at gå til ringtræning 
med mig om tirsdagen, det er rigtig skæg 
og der er masser af hunde man kan 
snakke med.  

  
Jeg begynder at synes det er skægt med disse udstillinger, folk er så glade og der er 
masser af hunde, jeg har mit (Øhhh faktisk er det Oskars, men jeg kan godt lide god 
oplads..) udstillingsbur med og kan sove når jeg ikke gider mere, jeg har både Sussan 
og Allan for mig selv en HEL dag, jamen det er jo skønt! Oskar og Sussan tager nemlig 
tit af sted alene, til lydighedskonkurrencer i DCH og det synes jeg er lidt snyd, for så har 
han jo Sussan for sig selv en HEL dag! 
  
Denne gang holdt Sussans interesse for min pels, så jeg var jo klar over at der var 
endnu en udstilling i vente og ganske rigtig, d. 22-09-02 tog vi af sted igen, og SIKKE 
en køretur, den var næsten lige så lang som sidst jeg var af sted. Det viste sig at vi 
denne gang skulle på udstilling i Ballerup, på DKK’s internationale udstilling! ØJJJJ den 
var stor, der var så mange hunde og det blev jeg lidt usikker over, men da først vi fandt 
den ring jeg skulle være i og fik stillet mit bur op gik det over! Jeg hilste på en masse 
mennesker og hunde inden jeg kom i ringen. Da jeg kom ind i ringen var det en dame 
der talte meget mærkeligt! Sussan havde sagt til Allan at det var en englænder? Nå, 
men i hvert fald var hun også helt vild med mig og vi fik igen en masse flotte bånd og 
rosetter, og fik at vide at jeg skulle i Store ring, kl. ca. 16.00.  

Det der stod denne gang var : 
Super coated puppy, nicely 

angulated, correct topline, good 
head, nice shape of ayes, strong 

jaws, good feet, well boned, a little 
heavy in ear, otherwise very 

promissing, excellent mover for one 
so young, hope to have a good 

future. 

SL 1.V. BEDSTE HVALP I RACEN 

Vi blev dog valgt fra i Store ring, så vi 
kørte hurtigt hjem da jeg var meget træt. 
Det havde været en meget spændende 
dag. 
Og jeg havde fået et nyt PetBed med 
hjem



Sussan interesserede sig derefter ikke synderligt for min pels, men Allan var til gengæld 
begyndt at gøre mere ud af min træning. Gad vide om vi snart skal til prøve i lydighed 
igen??…. 
Jo, ganske rigtigt, d. 12-10-02, skulle vi op til en oprykningsprøve fra C-beg. Til C-
holdet, vi skulle stille i en lokalkonkurrence sammen med C-hundene, dvs. at mig og 
Oskar var til konkurrence sammen! Vi blev dog dømt noget mildere fordi vi var 
begynderhunde, Allan og Jeg og den anden beg.hund der var med, Ebbe og Sheila. 
  
Det var rigtig spændende, at prøve ”det store konkurrenceprogram”. Feltet var enormt 
stort og figurenten til rundering sad HELT stille. A-springet var meget  højere end 
normalt og der stod pinde der hvor man skulle dække og sitte og sådan. Samtidig stod 
der en grim mand og kiggede på en mens man lavede øvelserne, UHH.. Det var altså 
lidt farligt og koldt, for det blæste nemlig! 
Prøven bestod af : 

1. Lineføring. Point 10 ud af 20. 
(Allan gik forkert!!!!) 

2. Stå. Point 8 ud af 20. 
3. Sid. Point 4,5 ud af 10. 
4. Dæk.  Point 1 ud af 10. (Ja, Ja, 

der var en stor farlig sø ved siden 
af..) 

5. Apport. Point 20 ud af 20. 
6. Spring. Point 0 ud af 20. (Ja, det 

var det her med den der udsigt 
…) 

7. Rundering. Point 0 ud af 20. 

(Hun var farlig, hende der stod 
oppe i bakkerne…) 

8. Frit søg. Point 20 ud af 20.  
Genstand. Point 5ud af 10. 

  
Jeg fik i alt 68,5 og blev nr. 9 ud af 12 tilmeldte hunde fra C og C-
begynderholdene.  
Så alt i alt placerede jeg mig pænt sammen med den anden C-Beg-hund ca. midt i C-
klassen til Lokalkonkurrencen. 3 hunde fik mindre end mig, og det var alle hunde der 
træner på C-konkurrenceholdet!  Oskar blev nr. 4 og fik 104,5 point, men han er altså 
også dygtig! 
Bagefter var vi godt nok trætte og sov på sofaen derhjemme. 
  
Nu begynder Sussan igen at interessere sig for min pels, så mon ikke der snart er 
udstilling i vente igen?? 

 
Jeg glæder mig til at komme i unghundeklassen til udstillingerne og til at begynde at gå 
i gang med at gå til lydighedskonkurrencer og træne Agility, det begynder vi nemlig på i 
Januar, for så er jeg gammel nok! Vi skal også starte på at træne DKK’s 
lydighedsprogram, da Allan synes det kunne være sjovt at prøve. Så jeg får nok at se 
til, vi træner nemlig også Spor og Schweiss-spor, hvor man skal finde døde eller sårede 
dyr. 



 
Her er jeg 7 måneder gammel og har fået lov at fremvise min præmiehøst, som senere er 

vokset betydeligt! 

 
Se det var min historie fra jeg var en lille sød plyshvalp til jeg nu er blevet en stor dygtig 
pige, med Charme, Selvtillid og Lækkert hår! Tænk det har kun taget 8½ måned! 
  
Schnauzerdyt fra Tikki (Coelio’s Evita) 
  

Efterskrift. 
Tja, hvad skal vi sige, andet end vi er umådeligt stolte af vores lille vildbasse. Hun 
udvikler sig helt som vi havde håbet på og viser rigtig gode resultater både til træning 
og på udstilling. Så det kan vist ikke blive meget bedre! Vi er meget glade for at vi fik lov 
at købe Tikki og håber at hun på et senere tidspunkt giver nogle hvalpe der bliver lige 
så pragtfulde og letlærte som hun er! Vi er glade for den måde vi bliver hilst velkommen 
i klubben og i udstillingsmiljøet, det er dejligt. 
  
Mange hilsner fra 
Sussan og Allan Jensen 
Kennel Sváva 
http://schnauzers.dk 
 


