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Fredag d. 1.7 2011 dumpede et brev 
fra DKK ind af brevsprækken og 
ordlyden i brevet var: 

Kære Dorte – Tilde. Tillykke! I har 
kvalificeret jer til deltagelse i rally i 
begynderklasse til Danmarksmester-
skabet 2011.

Da jeg læste det, stod verden lige 
stille et øjeblik – hvad handlede det 
her om? Joh, Tilde og jeg havde væ-
ret til et stævne i Vejen året forinden, 
hvor vi vandt klassen med 99 point. 
Jeg var ikke vidende om, at det var 
et kvalifikations-stævne, så stor var 
glæden, da jeg læste denne nyhed. 
Glæden forsvandt dog en del, da jeg 
læste videre i brevet, for deri stod der 
også, at DM skulle afholdes i Allinge 
på Bornholm. Det kunne jeg ikke. 
Min ferie var planlagt – jeg skulle 
bl.a. til Paris til verdensudstillingen 
med Rose og jeg ville på ingen måde 
kunne få råd til en tur til Bornholm 
denne sommer. Jeg ærgrede mig. Var 
jo hammerstolt over, en gravhund var 
udtaget og jeg kunne slet ikke få tan-
ken om reklameværdien for gravhun-
den ud af hovedet, så jeg arbejdede 
videre med sagen. Jeg skrev et brev 
til DGK’s  bestyrelselse og ansøgte 
om et tilskud til turen og ganske 
ekstraordinært  fik jeg tilsagn om, 
at de ville støtte os. Jeg blev rigtigt 
glad for bestyrelsens anerkendelse af 
vores resultater og lovede mig selv 
og dem, at vi – Tilde og jeg – ville 
gøre alt for at vise gravhunden fra 
den bedste side.
Jeg skulle stadig samle en del penge 
ind til turen, men det blev lidt lettere, 

da Karina fra mit hold i DCH også 
blev udtaget med sin Rhodesian 
Ridgeback kaldet Foenix. Vi kunne 
køre og bo sammen og på den måde 
gøre det lidt billigere.
Inden vi tog af sted, fik jeg lavet en 
aftale med en journalist fra Vejle 

Amts Folkeblad om, at han skulle 
skrive et stykke om mine gravhunde. 
En af overskrifterne lød: ”Det er 
ingen skam at have en lydig grav-
hund”. Jeg fik fortalt mange gange 
undervejs i artiklen, at gravhunden 
er en fantastisk familie- og jagthund; 

Gravhund gjorde en flot figur på 
Bornholm til DM i Rally

Rally

Af Dorte Sørensen

Uden at vide det havde Dorte kvalificeret sig og sin hund Tilde til at deltage i DM i Rally. 
Det var en glædelig overraskelse, men det er dyrt at komme til Bornholm, så først da DGKs 
bestyrelse gav tilsagn om at træde til med et økonomisk bidrag, var deltagelsen sikret. Dorte 
fortæller her om oplevelserne

Vi venter på, at det skal blive vores tur
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men at den også kan bruges til andre 
opgaver, såsom lydighed og rally. 
Det handler bare om at træne den – 
gravhunden elsker at samarbejde.
Jeg fik megen respons på artiklen, 
som jeg satte på min hjemmeside, 
samt på Facebook og jeg fik flere 
opringninger fra gravhundefolk i om-
rådet, som ville vide noget mere om 
at træning, så jeg håber min mission 
om at udbrede gravhundens mange 
evner vil lykkes.

Fredag d. 26.8 – sidste weekend i 
august – drog Tilde, Foenix, Karina 
og jeg af sted mod færgen i Ystad. 
Ja, vi også lige lille Rose med, da jeg 
var i tvivl om, hun kunne undvære 
sin mor - eller omvendt☺. Vi havde 
en fin køretur derover, sejlturen til 
Rønne gik fint – det tager kun 1 time 
og 20 min. Der var rigtig mange 
hunde ombord, da der jo var mange, 
der skulle deltage derovre, men det 
gik fint. Vi kørte direkte op til stæv-
nepladsen i Allinge og satte telt op, 
og så var vi bare klar til næste dag. 
Vi boede, sammen med en masse an-
dre hundefolk i Hasle hytteby og der 

blev gået flere lange ture den aften.
Næste morgen kørte vi igen til Allin-
ge og der var fuld aktivitet på plad-
sen. Vi blev budt velkommen. Der 
var mange hunde tilmeldt til både til 
div. Rally- og lydighedsklasser, og 
Tilde var den eneste gravhund. Det 
forpligtede. Jeg havde taget min T-
shirt fra DGK’s 60 års jubilæum på, 
da der både var gravhunde afbilledet 
på ryggen, samt gravhundeklubbens 
logo på brystet – ja, den skulle bare 
have hele armen. Heldigvis var der 
dejligt varmt, så jeg kunne gå uden 
jakke.  Vi hyggede hele formidda-
gen, da vi først skulle i gang over 
middag. Der var en rar stemning og 
her begyndte vi at snakke med flere 
andre hundeejere. Vores teltnaboer 
havde f.eks. 3 beagler, så de var også 
oppe imod nogen fordomme, men 
vi kunne i hvert fald blive enige om, 
at vores hunderacer var de største 
udfordringer og var begge enige om, 
at de kunne lære ligeså meget som de 
øvrige hunderacer.
Lige før vi skulle ind og gå bane, 
trænede jeg lige lidt med Tilde, for 
at se, om jeg kunne få hendes op-

mærksomhed og hun var helt tændt. 
Kiggede bare op på mig og var fuldt 
fokuseret. Jeg gik banegennemgang 
og den var kryptisk. Mange kegler 
placeret lige i midten udgjorde 3 
øvelser, så det gjaldt om at holde tun-
gen lige i munden og tage de rigtige 
kegler til de forskellige øvelser.  El-
lers var banen helt fin. Den skulle jo 
også være lidt speciel, da det jo var 
Danmarks bedste hunde, der deltog. 
Tilde skulle ind som nr. 4 og vi var 
begge meget klar. Sådan en konkur-
rence kan let gå begge veje. Hunden 
kan være overtændt og komme til 
at misforstå et f.eks. håndtegn, men 
Tilde gik virkelig en flot bane. Hun 
var glad – halen stod lige op i vejret 
og hun var meget opmærksom. Hun 
ville ligesom jeg gerne gøre det 
bedste – for sådan er gravhunden 
også. Ved en øvelse måtte jeg give 
hende en kommando et par gange og 
måske har snoren været lidt stram et 
par gange, men det var småfejl. Der 
var mange klapsalver da vi løb ud 
og jeg var bare så glad. Flere kom 
hen og sagde, at de aldrig havde 
troet en gravhund kunne være så 

Rally

Tilde og jeg er klar til vores allerførste DM i Rally. Hun sidder ved startskiltet og er klar til at få den første 
kommando: ”kom så Tilde”



30 Gravhunden 5-2011

ved at revne af stolthed. Min lille – 
gamle pige havde gjort det så godt 
imellem alverdens lydighedshunde 
og ingen skulle fortælle mig, at 
en gravhund ikke kan trænes. Det 
var der så heller ingen der gjorde – 
tværtimod☺.
Snart skulle vi ind og gå finalegen-
nemløb og her klarede Tilde sig også 
rigtigt flot. Igen et par småfejl, men i 
det store billede meget godt. Konkur-
rencen var stor og jeg var godt klar 
over, at vi ikke blev Danmarksme-
ster, men vi havde i hvert fald gjort, 
hvad vi kunne. 
Sidst på eftermiddagen var der præ-
mieoverrækkelse og det foregik ved, 
at alle deltagere blev kaldt op, fik en 
erindring gave, samt lidt til hundene. 
Det var blevet lidt køligere, men jeg 
smed jakken og reklamerede igen 
for gravhundeklubben. Tilde blev 
kaldt op som nr. 7 med 95 point. Et 
flot, flot resultat. Jeg kan i skrivende 
stund fortælle, at nr. 3 havde 96,5 
point, så vi lå tæt.
Sikke en dag. Det har været en dejlig 
oplevelse at deltage og arrangemen-
tet kørte helt upåklageligt. De havde 

styr på det hele, ja selv vejret var i 
top.
Dagen sluttede med et hyggeligt ar-
rangement, som Bornholmsudvalget 
havde arrangeret, men det blev ikke 
sent, før vi vendte næsen hjem mod 
hytten.
Dagen efter var vi tilmeldt et alm. 
stævne og her lavede Tilde også et 
fint gennemløb. Var dog en smule 
ukoncentreret og fik ikke så mange 
point, men gjorde igen en god figur. 
Vi var færdige allerede over middag 
og så tog vi på rundtur på Born-
holm. Vi så glaskunst i Gudhjem, 
spiste de lækreste is i Svaneke, 
smagte chokolade i Snogbæk og 
gik en lang, lang tur langs stranden.  
Vi kørte nordpå igen og sluttede 
af på Hammershus, som var en fin 
oplevelse. Vi nåede desværre ikke 
at smage ”Sol over Gudhjem” – en 
røget sild med rå æggeblomme, 
men det giver måske anledning 
til at komme tilbage til øen. DKK 
arrangerer udstilling en gang årligt 
derovre og jeg vil ikke udelukke, 
at vi deltager næste gang, som er d. 
1.7. 2012.

Rally

opmærksom, at Tilde bare var en 
dejlig hund og at det var et flot gen-
nemløb, vi havde lavet. Jeg selv var 
rigtigt godt tilfreds og var nu spændt 
på, at hun havde fået nok point til at 
kunne kvalificere sig til finalen. De 
10 bedste gik videre, så spændingen 
var stor. Klassen blev færdig og der 
var mange gode hunde iblandt. Jeg 
fik sommerfugle i maven og kunne 
næsten ikke vente mere. Jeg håbede 
så meget på, at vi gik videre. På et 
tidspunkt kunne jeg ikke bare sidde 
og vente, så jeg gik ned mod infor-
mation, for at se, om der var kom-
met resultater. Pludselig blev der 
sagt i højtalerne, at følgende hunde 
i begynderklassen havde kvalificeret 
sig til finalen: nr. 1, nr. 4 – DET VAR 
OS, osv. . Jeg stod midt på pladsen 
og hev mine arme i vejret.  Og så 
startede mit problem, når jeg bliver 
så glad – jeg begynder at tude. Jeg 
gik ned på toilettet og sad der og 
snøftede, gik ud og den første jeg 
mødte, fik et stort knus – jeg er kom-
met i finalen, sagde jeg og så tudede 
hun også. Hold da op, hvor var jeg 
glad og i bogstavelig forstand, lige 

Her er vi igang med at lave spiralen - først gå rundt om 3 kegler, dernæst 2 og til sidst 1 kegle. Bemærk hendes op-
mærksomhed
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  Rally

Her viser skiltet at Tilde skal sidde og jeg skal gå rundt om hende, hvorefter vi 
går til næste skilt. Bemærk reklamen på blusen - joh, DGK

Vi er blandt de 10 bedste og vi er i finalen. Denne gang på en ny bane og en 
ny dommer. Vi er klar igen

Skiltet viser at Tilde skal sidde foran mig og derefter gå bag mig, for tilsidst at 
sidde ved min venstre side. Tilde elsker Rally - og mig ☺

Vi fik en 7 plads med 95 point ud af 100. Som en oplysning, kan jeg fortælle nr. 
3 fik 96,5 point. Vi var tæt på og jeg var meget glad


