
Agility - for sjov og konkurrence!

Er en dværgschnauzer en god agilityhund? Svaret er nok både ja og nej. Det er en hund som er 
intelligent og gerne vil lære, men det er også en hund der gerne vil bestemme selv og måske keder 
sig hvis en øvelse gentages for mange gange. Hundens firkantede bygning giver kort skridtlængde 
og derfor kan den ikke løbe rigtigt stærkt. Så hvis du vil vinde verdensmesterskaberne i agility skal 
du måske ikke vælge en dværgschnauzer. Hvis du istedet vil have masser af sjov sammen med 
din hund på en agilitybane så er det bare at komme igang.  

Hvad med føreren? Kan alle blive en god agility udøver? Ja, i princip kan alle løbe agility. Dine 
fysiske forudsætninger og dine mål sætter bare forskellige krav til træningen. Kan du ikke løbe 
bliver du nødt til at lære hunden at arbejde på distance (altså væk fra dig) - noget som en 
gårdhund som en dværgschnauzer kan have svært ved. Dette skal derfor trænes tidligt hvis 
behovet er der. 

Mit primære råd, hvis du overvejer agility, er: GØR DET! Tænk ikke så meget, men bare prøv, så 
længe træningen er sjov for jer begge to er det en succes. Her kommer en lille historie om min og  
Vengas vej til at opfylde vores store mål med agility. 

For mig startede alt med at jeg og min mand begyndte at lede efter vores første hund i efteråret 
2008. Vi besøgte flere opdrættere og vi undersøgte flere forskellige hunderacer inden vi besluttede 
os for at det skulle være en sort/sølv dværgschnauzer, og at vi ville have vores hvalp fra Kennel 
Frisenborg. Den 24. januar 2009 fødtes b-kuldet og Dorit hjalp os med at vælge vores hvalp. Vores 
ønske var en hvalp med masser af gåpåmod og fart. Vi vidste vi ville have en hund som vi kunne 
være aktive med, og måske prøve at løbe agility med, uden at kende specielt meget til sporten på 
det tidspunkt. 

Vi fik tildelt Frisenborg’s Bolette som vi hurtigt fik omdøbt til Venga, efter det spanske verbum venir 
som betyder kom. Bydeformen venga bliver brugt når man hepper på nogen i Spanien, for 
eksempel kan der ofte ved cykelløb høres “venga, venga, venga” - perfekt til vores hurtige lille 
hvalp. Navnet Frisenborg’s Bolette regnede vi ikke med at skulle bruge igen… 



Vi var heldige at komme på hvalpehold ved Hundehuset i Hadsten. Helle Gadeberg fik tidligt 
introduceret agilitytunnel og andre øvelser der også er basisøvelser i agility. Så da Venga måtte gå 
på begynderhold i agility var vi klar. Det var oprindeligt min mand der skulle træne videre med 
Venga, men efterhånden tog jeg mere og mere over, da jeg gerne ville til konkurrencer. Lars 
Hansen fik lært mig masser om agility og at løbe med dværgschnauzer og det var også ham der 
senere fik mig lært op til agilityinstruktør. 

Personligt blev jeg opslugt af at lære mere om agility. Jeg har læst masser af bøger og vil gerne 
anbefale “Agility right from the start” af  Eva Bertilsson og Emelie Johnson Vegh. Bogen giver 
forslag til øvelser til oplæring af en ny hund og det findes råd til hvad man skal gøre hvis hunden 
ikke klarer en øvelse. Jeg har også kigget på masser af videoklip af andres løb, men også 
instruktionsvideoer. Et kig på Silvia Trkmans hjemmeside kan anbefales både for den der vil have 
inspiration til agility men også til tricks: www.lolabuland.com. Jeg fik tidligt skaffet et videokamera 
for selv at kunne se hvad jeg gjorde rigtigt, men især hvad jeg gjorde forkert og som krævede mere 
træning. 

Jeg kom tidligt frem til at Venga var lærenem og at det var bedst at lave få gentagelser, hun 
kedede sig simpelhen hvis vi tog den samme ting mere end to gang i træk. Venga var heller ikke 
bange for noget, hun susede op ad A-brædt, balance og vippe. Om hun reelt glemte at stoppe på 
vippen eller bare elskede at tage en flyvetur har jeg aldrig fundet ud af - Jeg har dog lært at stoppe 
hende. :)

Venga elsker at få noget at spise, at tømme madskålen tager normalt ca. 10-20 sekunder, og 
derfor brugte jeg masser af godbidder som motivation i starten af vores træning. Jeg fandt dog ud 
af at hun blev endnu mere motiveret til træning hvis hun også fik legetøj. Med legetøj kunne vi 
klare flere gentagelser, hvilket er være vigtigt når der er behov for at øve noget svært som 
eksempelvis slalom… De gange jeg har troet at hendes yndlings bold er blevet væk er jeg 
nærmest gået i panik!

http://www.lolabuland.com


Da Venga var godt halvandet år gammel, og mere eller mindre kunne alle forhindringer, valgte jeg 
at melde os til vores første konkurrence. Jeg var super spændt, viste ikke helt hvad jeg skulle 
forvente på trods af at Helle og Lars fra Hundehuset i Hadsten havde forklaret det gentagne gange 
for mig. 

Hvad var egentlig en banegennemgang og ville jeg kunne huske en bane med 18-20 forhindringer 
efter bare 8 minutter - hvor jeg både havde gået rundt på banen, forsøgt at huske hvor jeg skulle 
lægge mine skift og hvilken vej og rækkefølge vi skulle tage forhindringerne i? Banegennemgang 
må for uvidende virke helt absurdt. En masse mennesker der går rundt og viser en usynlig hund 
vejen rundt på banen, skiftevis med den ene og den anden arm. Måske opmuntrer de også den 
usynlige hund eller kalder på den undervejs.  

Og hvad med Venga? Ville hun blive siddende og vente på startsignal? Ville hun løbe ud til min 
mand eller blive på banen? Ville hun klare slalomen? Og hvorfor skal slalom egentlig altid være 
med på både spring og agilitybaner?

Venga blev siddende og ventede indtil startsignalet, hun satte af med mere fart end hvad jeg havde 
forventet, og fandt derfor sin helt egen bane. Vi blev disket, men jeg tror at vi begge to fra det 
første løb var sikker på at dette var sjovt og vi ville helt sikkert gerne prøve igen! Om jeg blev 
skuffet over at blive disket? Måske en anelse, da jeg er konkurrence menneske… Men det jeg 
husker mest, er hvor glad Venga var og hvor meget jeg bare ville prøve igen.

I løbet af 2011 tog vi til en masse små konkurrencer i DKK, DCH og DGI. Jeg så det mest som 
træning af mig. Jeg havde brug for at blive bedre til at gå bane, lære af at kigge på hvordan andre 
ville løse en svær sekvens, samt på alle mulige måder få mere rutine. Vi trænede rigtig meget 
slalom til træning, da det var Vengas svageste punkt. Jeg tror jeg har studeret alle mulige måder at 
indlære slalom, og jeg har en hel mappe på min computer med forskellige slalom baner og øvelser. 



I starten fik vi disk efter disk. Men stille og roligt fik vi skrevet flere og flere pinde ind i vores bog. En 
pind får man i klasse 1 (som er den laveste klasse) når man gennemfører banen uden fejl indenfor 
banetiden. 

Et af vores løb husker jeg specielt. Venga var inde i en periode hvor hun, hver gang banen drejede 
hen mod mål, løb ud og stillede sig ved sin bold. Hun tog den ikke, men ventede på at få lov. Én 
gang havde jeg dog besluttet mig for at vi skulle løbe banen færdig, jeg stod derfor ude på banen 
og blev ved med at kalde “kom”. Pludselig blev jeg næsten løbet overende af en meget glad, 
Salsa, som da var ca. 1 år og havde formået at bide/kradse sig ud af sit stofbur, og som 
selvfølgelig kom når jeg kaldte. Venga, til gengæld, stod stadig henne ved sin bold som om intet 
var hændt. 

I 2012 tog det så virkelig fart, vi løb mest DKK løb og Venga rykkede hurtigt op i klasse 2 i spring 
og klasse 3 (den højeste klasse) i agility. Idag rykker man samlet op, men i 2012 rykkede man op i 
én disciplin ad gangen. Venga havde endelig fundet ud af slalom og kunne nu tage de fleste typer 
af indgange. Hele foråret fik vi dog gang på gang fejl i spring klasse 2, enten gik hun ind i forkert 
tunnelhul eller også fik jeg handlet forkert (vist hende forkert vej). 

Så da jeg og Venga i juli måned fløj op til mine forældre i Uppsala i Sverige for at deltage i vores 
første udenlandske stævne havde jeg mere eller mindre opgivet at komme op i klasse 3 i 2012. 
Men måske var det de store klasser med næsten 50 små hunde i spring klasse 2 og ca 90 hunde i 
agility klasse 3 som gjorde at jeg fik skruet hovedet rigtigt på. Vi havde 6 løb på ‘Slottshoppet’ i 
Sverige, 3 i agility og 3 i spring. Vi kom hjem med 5 fejlfrie løb: to 3. pladser og en 5. plads i spring 
(og rykkede dermed op i klasse 3) og en 5. plads og en 9. plads i agility. Vi fik et svensk certifikat 
med hjem i agility.



Kan hunde mærke forskel på konkurrence og træning? Mit svar er ja, de kan mærke at vi som 
førere er lidt mere spændte og fokuserede, at det ser anderledes ud rundt omkring banen og at 
man er nødt til at vente på at det bliver sin tur. Venga ‘tænder’ på at komme til et konkurrence 
område. Bare synet af teltene, båndet rundt om ringen og alle de andre hunde, får hende op på 
tåspidserne. Vi skal helst ikke starte som første hund. Vengas rutine, til konkurrence, involverer 
nemlig et sidste trin i opvarmningen, som forudsætter at vi ikke er den første hund i vores klasse. 
Når Venga kan mærke at vi går tættere på startområdet bliver hun ligeglad med alle hunde 
omkring os, det eneste hun har fokus på, er den hund som er på “hendes” bane. Jo tættere vi 
kommer startområdet desto mere skælder hun ud på den hund der er inde på banen, og er næsten 
ikke kontaktbar. Men så snart det bliver vores tur, når vi træder ind over båndet til “vores bane”, så 
bliver hun helt stille og fokuserer kun på mig. Forvandlingen overrasker mig stadigvæk! At gå fra at 
være et sindsygt gøende lille monster til at være en lille fin opmærksom hund sker på et split 
sekund. 

2013 satsedede vi fuldt ud på DKK konkurrencer. Venga blev dansk agility champion og dermed 
også svensk agility champion, dansk spring champion og tog et caciag (det internationale agility 
certifikat) som kun kan opnås hvis man vinder en international agility klasse 3 eller hvis man bliver 
nummer 2 og den første hund i forvejen er international agilitychampion. Venga fik sit gennem at 
vinde klassen! I 2013 vandt Vengas hold ‘Team super mix’ desuden danmarksmesterskabet for 
hold. 

Da Vengas opdrætter Dorit og jeg, allerede i starten af året, havde diskuteret om det på sigt ville 
være muligt for Venga at blive International agilitychampion, havde vi sat os nøje ind i reglerne. 
Man skal vinde to caciag i to forskellige lande med minimum 1 år og en dags mellemrum og 
hunden skal på en international hundeudstilling og opnå minimum ‘good’. Dorit trimmede derfor 
Venga klar til udstilling i Vejen i juni. Vengas pels har aldrig set så godt ud og vi undgik at hun lige 
“skulle sætte sit skæg” selv ved at køre det rundt i græsplanen, som hun ellers plejer efter at hun 



er blevet børstet. Hun gik i udstillingslinen, men det var tydeligt at det ikke var hendes kop te. Og 
tænke sig, at den fremmede mand troede at han bare kunne gå hen og kigge på hendes tænder 
sådan helt uden nærmere præsentation! Hvem tror han at han er - kunne man næsten se at Venga 
tænkte, men hun lod ham dog kigge på hendes tænder flere gange. Venga har nemlig ikke et fint 
saksebid men et tangbid, noget vi har vidst hele tiden og aldrig troede ville få nogen som helst 
betydning, men som nu kunne være afgørende. 

Da Venga fik båndet der betød at hun havde fået en ‘good’ jublede vi. Dem der ikke kendte os må 
have troet at vi slet ikke forstod systemet. Ingen på en udstilling ønsker ‘good’, ‘very good’ er 
måske acceptabelt, men man kommer for at få excellent og helst med ck. Men ikke jeg og Venga, 
vi fik vores good og lovede hinanden at udstilling ikke var noget vi ville prøve sammen igen!

I 2014 var vi en del af det danske landsholds bruttotruppe, men jeg syntes Venga manglede fart og 
trak hende derfor inden landsholdssamlingen. Måske var den mistede fart et resultat af, at hun i 
løbet af vinteren 2013/2014 blev behandlet for både Borelia og Anaplasmose, det tog måske 
længere tid at komme sig end jeg havde forventet. 

I efteråret 2014 begyndte vi at gå efter vores helt store mål: norsk, nordisk og international agility 
champion. Vores første tur til Norge var i august 2014, vi fløj til Oslo og deltog i et agility og et 
spring løb. Desværre var jeg ikke tydelig nok ved tredje sidste spring på agilitybanen, vi fik en 
vægring og 5 fejl… 



Når noget ikke går godt skal man prøve at fokusere på det der var positivt eller sjovt. I dette løb var 
det næsten som at se Venga som ung. Hun fik en stop kommando på vippen så hun ikke kunne 
“flyve”, men det gjorde hun så til gengæld på A-brættet. Hun tog afsæt og løb så alt hun kunne op 
for at så flyve over toppen. Hun havde så meget fart på, at hun blev nødt til at sprede bagbenene 
for at bremse og ikke slå en kolbøtte, men hun landede på feltet med en “Så du mig? Jeg kan 
flyve” mine. 

Op på hesten igen, vi havde stadig mulighed for at tage et norsk springcertifikat og norsk 
springchampionat med hjem. Springbanen var en ren løbebane og Vengas korte ben rakte derfor 
ikke til at vi kunne placere os i toppen, men vi tog certifikatet med hjem for en 5. plads. 

Norges eventyret var lige startet og vi fulgte op med tre ture med færge i henholdsvis november 
2014, februar 2015 og marts 2015. Hver gang var der noget der ikke virkede, og i marts stoppede 
Venga på banen, ville ikke videre og var pludselig halt… Da vi kom hjem, blev hun derfor 
undersøgt for alt muligt, men det eneste der kunne konstateres var, at alle hendes led så fine ud, 
men at hun havde aflastet det ene bagben og mistet noget muskelmasse. 

Jeg startede med at give hende en måneds pause og stille bygge hendes muskler op igen. Hun fik 
løbende massage og var til kiropraktik for at sikre at det ikke var et led i ryggen der drillede. I maj 
mente dyrlæge, kiropraktor og massør at hun var klar til at forsøge igen. Vi deltog derfor i tre 
danske 2 og 3 dages stævner i maj måned. Venga løb fint og blev udtaget til DM, fik et reserve 
caciag og flere fine placeringer. Det var så skønt at se hende løbe igen. 

Jeg tog derfor mod til mig og bookede en ny tur til Norge. Vi fløj til Trondheim en kold lørdag i 
starten af juli og under en betydelig mere solrig og hyggelig søndag deltog vi i den internationale 
agilitykonkurrence i Trondheim. Ironisk nok skulle vi starte først i vores vigtigste løb og der var end 
ikke en anden bane som Venga kunne “varme op på”. Men banen passede os fint og denne gang 
kom vi omsider fejlfrit i mål, langt under banetiden og på første plads. 



Vores helt store mål var opfyldt! 
Venga blev den første danske dværgschnauzer der opnåede den nordiske og internationale agility 
champion titel!

Behøver man at sætte så høje mål for sig selv og sin dværgschnauzer hvis man vil løbe agility? 
Nej, slet ikke! Da vi startede var det kun for sjov, og at konkurrencer og træning er sjovt er stadig 
min første prioritet. Men vi er alle forskellige, og jeg er og forbliver et konkurrence menneske. Jeg 
elsker at sætte høje mål og prøve at nå dem. Min filosofi er “Sigt efter månen. Selv hvis du ikke 
rammer, lander du mellem stjernerne”. Vi ville aldrig være kommet så langt uden at sætte mål 
undervejs.

Men udover det, er det bedste ved at træne agility alle de andre søde hundeejere jeg møder, de 
sjove stunder på og udenfor banen, alle de grin jeg fået fordi jeg har gjort noget forkert, faldet, 
sendt min hund en forkert vej osv. Hvad du end vil lære din hund, så lær dig selv og hunden at det 
er sjovt at lære først! Husk at et succes kriterie kan være alt fra at hunden blev siddende i starten, 
at den klarede indgangen til slalomen, ramte et felt, eller at hunden klarer banetiden. 

Og så lige til sidst. Navnet Frisenborg’s Bolette har vi modsat forventet skulle bruge en del gange, 
da det er stambogsnavnet der optræder på diverse pokaler, diplomer, certifikater mv.

Vil du have mere inspiration til agility med din dværgschnauzer er du velkommen at tage et kig på 
vores blog agilityschnauzer.wordpress.com


