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Arrangør/Deltagerberettigede/doping etc.
Der henvises til de generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark:
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Generelle-bestemmelser-forafholdelse-af-udstillinger-og-pr%C3%B8ver-i-Danmark.pdf

Speciel for Nose Work
1. Tilmelding
En hund skal tilmeldes i god tid før en prøves afholdelse. Tilmeldinger til Nose Work på DKK
arrangementer skal ske på www.hundeweb.dk.
Man kan ikke tilmelde sin hund i en klasse, hunden på tilmeldingstidspunktet ikke er kvalificeret til.
Hvis hunden kvalificerer sig til en højere klasse inden tilmeldingsfristens udløb, kan der ved
henvendelse til arrangøren inden fristens udløb, skiftes til en højere klasse.
Skift af klasse efter tilmeldingsfristen udløb er arrangørens valg.
Ejerskifte af en hund samt eventuel adresseændring skal være registreret i DKK før anmeldelse til en
prøve. I modsat fald kan hunden nægtes deltagelse. Der kan ikke efteranmeldes! På DKKarrangementer, hvor der er Nose Work over 2 dage, kan man deltage begge dage.

Et stævne kan fordeles over 2 sammenhængende dage, hvis det fordeles klassevis. Eks. NW1
lørdag og NW2 søndag.
Ligeledes kan disse 2 dage fordeles på 2 forskellige adresser – dog skal der søges dispensation til
dette.

Split over 2 dage eller steder skal fremgå tydeligt af hundeweb.

2. Ankomst – indgangskontrol – mødetider
Hundeføreren må tidligst ankomme på et tidspunkt defineret af dommer i samarbejde med arrangør,
som skal stå i det udsendte PM. Hvis dommeren anser ankomst for uhensigtsmæssig, kan denne
vælge at fratage hundeføreren deltagelse i prøven.
Hundeejeren/føreren skal møde ved prøveområdet, senest 15 minutter før prøvebedømmelserne i
klassen begynder. (se endvidere stk. 2, info om deltagelse vedr. løbetidstæver)
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EN HUND KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES


hvis den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition



fysiske eller psykiske handicaps



aggressivitet over for dommeren, hjælpere, prøvepersonale, andre hunde eller deres førere
m.fl. i eller udenfor arealet!



udpræget nervøsitet

EN HUNDEFØRER KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES


hvis føreren ikke retter sig efter dommerens og prøvepersonalets anvisninger samt efter
reglerne



udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden



forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under prøveaflæggelse



udviser en, efter dommerens skøn, utilstedelig opførelse i eller ved søgearealerne



afstraffer hunden i eller ved prøveområdet



føreren udsætter sin hund for fare

Opførsel
Al utilbørlig kritik af en dommer, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, såvel som
usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten
til tildelt præmie, samt eventuelt bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen.
Prøveledelsen kan indberette hændelsen til DKK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om,
hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet til behandling i
henhold til DKK’s love. På prøver arrangeret af kredse eller specialklubber skal en eventuel
indberetning ske til kredsen/specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt
sagen betragtes som afsluttet, eller om den skal videresendes til DKK’s bestyrelse med en indstilling
om behandling i DKK’s disciplinærnævn. Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres
fratages de dagens præmieringer og deltagergebyret tilbagebetales ikke.
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv eller
udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden eller prøvekarakteren 0.
En hund, som to gange får 0 pga. temperamentet, kan af DKK´s bestyrelse fratages retten til avl samt
retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v.
Hvis en hund bliver diskvalificeret på grund af aggressivitet, kan DKK`s Nose Work-udvalg indstille til
DKK`s bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 måneder. Dette gælder ved
førstegangsindberetninger.
DOMMERENS AFGØRELSER ER TIL ENHVER TID INAPPELLABLE!

Vedr. prøvereglerne
Prøvedeltagerne (hundeførerne) har pligt til at kende prøvereglerne!
Arrangører af enhver prøve har pligt til at sørge for, at prøvereglerne kan fås eller være tilgængelige
på arrangementets område!
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Nose Work, godkendt af DKK,
kan foruden af DKK kun afholdes af DKK-kredse, anerkendte specialklubber og godkendte
foreninger. For at afprøve hundenes reelle lydighed/færdighed i dagligdagen skal de, ved alle
autoriserede prøver, udsættes for de samme forstyrrelser som på udstillinger. Det påhviler
prøvearrangørerne at sikre dette, samt dommeren at godkende prøvebetingelserne. Registrering af
Nose Work-resultater forudsætter, at arrangørerne senest to (2) måneder før afholdelse, har ansøgt
DKK om tilladelse til afholdelse af prøverne. Specialklubber og kredse skal ansøge via hundeweb,
andre klubber skal udfylde ansøgningsskema fra hjemmesiden, og sende det til udvalgets sekretær.
Det skal samtidig meddeles hvilke(n) dommer(e), der er inviteret. DKK vil sammen med
godkendelsen sende en vejledning i korrekt afvikling af DKK-Nose Work.
DKK´s godkendelse af autoriserede Nose Work-konkurrencer forudsætter, at hundene bedømmes af
en Nose Work-dommer autoriseret af DKK.

Der må afholdes konkurrencer med kun én klasse (1, 2 eller 3), dog skal reglen med mindst 20
tilmeldinger overholdes. (Der kan søges om dispensation for antal deltagere i klasse 3)
Der kan afholdes senior klasse i forbindelse med hvilken som helst prøve, men seniorklasse er
uofficiel, og er ikke obligatorisk. Prisen for klassen fastsættes af arrangøren.
Hvis man som arrangør vælger at afholde prøve med én klasse, der har mere end 40 deltagere
tilmeldt, kan arrangøren vælge at dele prøven op i en formiddags og en eftermiddagsprøve. Vælges
dette, kan momenterne og dommerne udskiftes fra formiddag til eftermiddag. Der vil dermed være 13 samlet vinder samt momentvindere, både formiddag og eftermiddag hvilket betyder dobbelt antal
rosetter. Se endvidere afsnit 10 – Bånd og præmier

En arrangør kan enten vælge at tilbyde alle klasser, hvor der er mulighed for at en fører kan stille
med flere hunde (maks. 1 pr klasse) eller sætte en begrænsning på, at en fører kun kan stille 1 hund
pr. konkurrence. Dette skal fremgå tydeligt på indbydelsen, samt Hundeweb.
Kun konkurrencer med 20 eller flere tilmeldinger i de officielle klasser, kan gennemgøres som officiel
konkurrence.
Afholdes der en konkurrence kun for NW3 ekvipager, kan der blive dispenseret for denne regel når
prøven slås op.

Deltagelse
Hundene skal være mindst 10 måneder gamle, (dog 15 måneder i NW3 samt NWEliteklassen) og
have en resultatbog udstedt af DKK enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKKstambogsførte hunde, et startnummer.
Der kan kun stilles med 1 hund pr. klasse.
Resultatbogen kan købes hos DKK. Reglerne findes på DKK's hjemmeside.
Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til, uden at medbringe tæven, at meddele Nose Workprøvesekretæren om, at en tæve er løbsk, før samtlige prøver begynder. Undladelse heraf kan
medføre diskvalifikation! Løbske tæver må først føres frem til arealet, umiddelbart før de skal til
prøve!
Ved alle momenter skal tæver i løbetid bære løbetidsbukser.
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Løbske tæver skal føres til prøve sidst i hver klasse, uanset katalogrækkefølgen. En løbetidstæve må
gerne ankomme senere på dagen, dog bliver der ikke afholdt ekstraordinær banegennemgang.
Ønsker tæveejeren at deltage i banegennemgangen skal denne møde sammen med de øvrige
deltagere i klassen. Det er dog ikke nødvendigt at være til stede hele dagen, men må komme tilbage
på et senere tidspunkt, efter aftale med arrangøren.

Hunden må kun være iført fast/halvkvæl halsbånd, sele og line (dog med undtagelse af Flexiline). Det
er tilladt, at hunden bruger almindeligt dækken. Der må ikke bæres adfærdsregulerende dækken eller
lignende. Dækkenet forudsætter dommerens godkendelse.

Sko, sokker og forbindinger er ikke tilladt på hundens poter eller ben (der kan ikke dispenseres fra
dette).

Dommere
Alle Nose Work-dommere skal være autoriseret af deres hjemlands kennelklub. En dommer, der
alene er autoriseret som eksteriørdommer, må ikke fungere som Nose Work-dommer. I tilfælde af
dommerdubleringer eller dommerændringer tilbagebetales prøvegebyret ikke.
En dommer må maks. dømme i 5 timer, dette svarer til ca. 20 deltagere pr. dag, eller 12 klasse 3
hunde.
Samme dommer dømmer et moment fra start til slut i konkurrencen. (dvs. hvis det er 2 konkurrencer
kan der være dommer skift).
Samme tidstager tager tid på et moment fra start til slut i konkurrencen. (dvs. hvis det er 2
konkurrencer kan der være tidstager skift).

DOMMERENS AFGØRELSER ER TIL ENHVER TID INAPPELLABLE!

Områder til Nose Work-arrangementer
Det er arrangørens ansvar, at samtlige søgearealer ikke indeholder forstyrrelsesdufte (der normalt
ikke findes i miljøet og altså er bevidst placeret, dog undtaget en "Whitedog" der betræder hele
søgeområdet inden første banegennemgang). Det er ligeledes dommerens ansvar, at hundens
sikkerhed i areal er i højsædet.
Dommeren skal godkende type og størrelse af arealerne, samt valg af beholdere og køretøjer inden
prøvedagen. Det er dommeren på dagen, der bestemmer antallet af søg i de enkelte klasser, samt
placeringen af duftene.
I ethvert areal, må der ikke have været trænet Nose Work i mindst 30 dage forud for prøven. Hvert
enkelt areal skal være tydeligt markeret af enten ringbånd, kegler eller lignende.
Nose Work dømmes at en DKK autoriseret dommer, og har ved arealet en tidtager placeret, der er
stillet til rådighed af arrangøren.
Hundene aflægger normalt prøve klassevis, samt hvert søg for sig og i den rækkefølge, der angives i
kataloget. En hund kan føres til prøve af andre end sin ejer, men prøven skal fuldføres med samme
fører, hvormed den påbegyndes. Fører og hund skal være til stede ved Nose Work- arealet senest 10
minutter før de, iflg. katalogrækkefølgen, skal ind til prøve! Førere, der har tilmeldt hund(e) til både
Nose Work, LP, Rally, Agility og eksteriørbedømmelse på samme udstilling, skal i god tid før Nose
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Work-bedømmelserne begynder meddele dette til Nose Work- prøvesekretæren. Hvis tidspunktet for
eksteriørbedømmelserne tillader det, skal hunde, der også skal eksteriørbedømmes, føres til Nose
Work først og som de første uanset katalogrækkefølgen. Dette aftales i Nose Work-ringen med
prøvesekretæren eller dommeren (undtaget herfra er løbske tæver samt visse racer, hvis
pelssoignering kan blive bragt i uorden, såfremt hunden(e) føres til Nose Work først). Føreren afgør i
sådanne tilfælde selv, hvorvidt hunden først ønskes bedømt! Hvis eksteriør- og Nose Workbedømmelserne iflg. kataloget tidsmæssigt falder sammen, føres hunden(e) først til
eksteriørbedømmelse, men så snart hunden(e) (det vil sige ikke hele racen) er færdigbedømt i
eksteriør, har føreren pligt til hurtigst muligt at føre hunden tilbage til Nose Work- arealet og melde sig
prøveklar hos Nose Work-prøvesekretæren (undtaget herfra er kun løbske tæver!). Undlader en fører
dette og derved forårsager, at dommeren og/eller bedømmelserne af andre Nose Work-hunde
forsinkes unødigt, er dommeren berettiget til at afvise en sådan fører og hund fra Nose Workbedømmelse den dag.

Dommeren er endvidere berettiget til at afvise førere, der ikke er til stede ved Nose Work arealet med
deres hunde, når der kaldes til prøve, medmindre der forinden er meddelt Nose Workprøvesekretæren en begrundelse for forsinkelsen.

Deling af detaljer om dagens momenter
Ringen og duftenes placering må ikke diskuteres af nogen, hverken deltagere, fotografer eller andre
tilskuere, indtil alle hunde har gennemført prøven, og prøven er færdig. Tidspunktet vil blive defineret
yderligere af dommeren(e) på dagen.
Videregiver man oplysninger om det enkelte momenter, diskvalificeres man fra prøven samt alle ens
momenter på dagen.
"Anråberen" kan i grelle tilfælde indberettes til DKK.

Foto/video under momenterne
Det er med begrænsninger tilladt, at der bliver taget billeder og/eller filmet til det enkelte moment.
Dog må fotografen IKKE være en deltager, der efterfølgende selv skal til prøve.
Sted til fotograf vil blive angivet af dommeren.
Billeder og videoer optaget på dagen må ikke deles, før dagens konkurrencen er slut.

Dufte på arrangementsområdet
Der må ikke medbringes hverken Æteriske olier eller Hydrolater på arrangementsområdet.
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Nose Work introduktion
Nose Work er inspireret af de udfordringer, som specialsøgshunde møder i deres daglige arbejde.
Målsætningen med sporten er at give hunde og deres ejere mulighed for, på en rolig og lettilgængelig
måde, at få et aktivt samarbejde igennem Nose Work.
Sporten går ud på, at hunden skal søge efter specifikke dufte i forskellige miljøer, hver ekvipage
konkurrerer imod sig selv. Ved at duften placeres i forskellige højder og miljøer med varierende
sværhedsgrad, får hunden mental og fysisk stimulation. Sporten kræver hverken avanceret eller dyr
udrustning, men bygger på hundens medfødte instinkt, nemlig at anvende sin lugtesans.
Nose Work er en sport, som alle hunde og hundeejere kan lære.
Nose Work er baseret på værdier såsom alsidighed, sikkerhed og hundens mentale og fysiske
sundhed. Nose Work er for alle hunde, og selv reaktive hunde kan konkurrere i denne sport, da man
er på banen én ekvipage ad gangen. Der er lagt stor vægt på sikkerhed, og at ingen hund eller
hundefører skal kunne komme til skade under træning eller konkurrence. Desuden er Nose Work en
let måde at give hunden mental og fysisk stimulation, og Nose Work-sporten er baseret på, at al
indlæring sker igennem forstærkning af ønskværdig adfærd. Det overordnede formål med Nose Work
er, at det skal være sikkert og sjovt for samtlige involverede.
Nose Work-sporten stammer oprindeligt fra USA og har udviklet sig til en kæmpe succes.
I Danmark opdeles Nose Work i 4 sværhedsgrader: Nose Work 1 (NW1), Nose Work 2 (NW2), Nose
Work 3 (NW3) og Nose Work Elite (NWElite).
Derudover er det muligt at stille sin ældre veteran (over 8 år) i den uofficielle Nose Work Senior
klasse (NWSenior), som i hovedtræk er det samme som NW2, men med lavere maksimal højde.
Hunden skal opfylde alderskravet på 8 år. Klassen er frivillig for arrangøren af tilbyde.
Arrangøren har mulighed for at arrangere ”For sjov prøver” ud over de officielle prøver. Dog må en
hund maks. gå 5 momenter på samme dag – uagtet om det er officielle eller uofficielle momenter. I
hver klasse skal teamet bestå 4 typer momenter: Beholdersøg, Indendørssøg, Udendørssøg og
Køretøjssøg.

For at opnå titel / oprykning
NW1: skal bestås med en 1. præmie (100 point og maks. 3 fejl.)
NW2: skal bestås med to 1. præmier (100 point og maks. 3 fejl), med mindst 2 forskellige dommere.
NW3 titel: skal bestås med to 1. præmier (100 point og maks. 3 fejl), med mindst 2 forskellige
dommere. For at opnå titlen Nose Work Champion (NWCH), skal NW3 bestås med tre 1. præmier
med mindst 2 forskellige dommere. For at rykke til eliteklassen skal man have titlen NWCH.
For at opnå titlen Nose Work Elite Champion (NWECH) skal NWElite klassen vindes 3 gange ved
mindst 100 point og maks. 1 fejl (Nose Work Champion Certifikat) med mindst 2 forskellige dommere.
Hvis klassen vindes af en, der allerede har titlen NWECH, gives Nose Work Champion Certifikatet
videre, dog kun til og med dagens 3. vinder. Certifikatet føres i resultatbogen. Et Nose Work
Champion Certifikat kan kun vindes, så frem der er mere end 5 tilmeldte i NWElite klassen.

Eksempel på to dommerreglen:


Prøve 1: Dommer 1 dømmer Udesøg + Bilsøg og dommer 2 dømmer Indesøg + Beholdersøg.



Prøve 2: Dommer 1 dømmer alle 4 momenter.
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På denne måde er man Ikke blevet bedømt af samme dommer (dommer 1) i alle momenter til begge
prøver.

Præmieringer:


100 point og max 3 fejl = 1 præmie



100 point og mere end 3 fejl = 2 præmie



75-99,50 point uagtet antal fejl = 2 præmie



50-74,50 point uagtet antal fejl = 3 præmie



0-49,5 point ingen præmiering

GULD titel
Denne kan opnås når hunden har bestået den pågældende klasse 5 gange.
NW1G: 5 prøver med 1. præmiering i NW1
NW2G: 5 prøver med 1. præmiering i NW2
NW3G: 5 prøver med 1. præmiering i NW3
NWEG: 5 prøver med 1. præmiering i NWE
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Beskrivelse af dufte, håndtering og kontaminering
De dufte, der vil blive arbejdet med i Nose Work, er de æteriske olier: lavendel, eukalyptus og anis.
Æteriske olier må aldrig bruges direkte, men skal kontamineres.

Kontaminering af materiale
At kontaminere materiale betyder, at man i en lukket beholder "smitter" f.eks. vatpindedutter, filtdutter
eller andet. Med denne metode bliver der brugt en dråbe olie til halvtreds-trehundrede emner (f.eks.
afklippede vatpindedutter). Emnerne skal være kontamineret i mere end 24 timer og inden for 7 dage
før brug ved konkurrence. Duftene placeres senest 30 min. inden banegennemgang.

Typer af dufte
I klasserne NW2, NWSenior, NW3 og NWElite kan der forekomme fremmede dufte og
kombinationsdufte. Fra klasse NW3 kan der forekomme tomme søg.
Duft

NW1

NW2

NWSenior

NW3

NWElite

Lavendel

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Eukalyptus

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Anis

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Kombinations duft

Nej

Ja*

Ja*

Ja**

Ja**

Forstyrrelsesdufte*** Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Tomt søg

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

*Kombinationsduft mellem lavendel og eukalyptus (1 kontamineret emne med lavendel + 1
kontamineret emne med eukalyptus).
** Kombinationsduft mellem lavendel, eukalyptus og anis (1 kontamineret emne med lavendel + 1
kontamineret emne med eukalyptus + 1 kontamineret emne med anis).
*** Forstyrrelsesdufte: Forstyrrelsesdufte: I disse klasser kan der ved alle momenter, være op til 2
forskelligt placerede forstyrrelsesdufte. En forstyrrelsesduft skal have en afstand til en målduft på
mindst 1,2 meter. Meningen med forstyrrelsesdufte er at sikre, at hunden påviser målduften og ikke
bare en afvigelse i en af beholderne.
Alle dufte, inkl. forstyrrelsesdufte, skal placeres eller indkapsles, sådan at hunden ikke kan komme i
direkte berøring med duftkilden.
Duften skal altid forblive i den samme beholder, samt udlagte sted til alle ekvipagernes prøver i hver
klasse. Duften i indkapslet beholder må ikke omplaceres til den efterfølgende klasse.
Ved flere dufte må duftene ikke placeres tættere end 1,2 meter på hinanden.
Fra NW2 kan der forekomme flere dufte. Dette er op til dommeren, om denne ønsker at bruge alle de
udvalgte typer dufte, eller kun den ene type, til alle placeringerne.

Tomt søg: Et søgeområde uden fund. Dette kan kun forekomme på niveau NW3 og NWElite.
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De 4 typer af Momenter
Beholdersøg
Beholdersøg er et type moment, hvor hunden skal søge mellem et bestemt antal beholdere.
Momentet kan gennemføres indendørs, såvel som udendørs.
Alle beholdere skal placeres i jordhøjde, dog er der intet min. eller maks. arealkrav.
Såfremt der bruges gennemsigtige beholdere, skal der placeres en negativ bærer (eks. ved brug af
vatpinde, skal der være en vatpind af samme størrelse og farve i alle beholdere, dog uden duft,
bortset fra mulig forstyrrelsesduft) i alle beholdere.

Antal
Beholdere

Type af
beholdere

Antal
dufte

NW 1

8-12

Boks i fast/hårdt
materiale eks.
papkasse eller
plastbøtter

1

NW 2

Maks. 18

Frit

NW 3

Frit

Frit

NW
Elite

Frit

Frit

Maks. 18

Frit

NW
Senior

Placering af
beholdere

Tid

Line

Påkrævet
1,2 m mellem hver
Dommeren fastsætter
beholder, opstillet i en, tiden efter størrelse på
to eller tre rækker eller
banen og type af
i en rundkreds.
beholdere, dog maks.
2 min.
1-2 Frit placeret, dog må Dommeren fastsætter
Frivilligt, dog kan
beholderne ikke berøre tiden efter størrelse på
dommeren af
hinanden.
banen og type af
sikkerhedsmæssige
beholdere, dog maks. hensyn påkræve, at der
2 min.
skal være line på
hunden.
0-3 Frit placeret, dog må Dommeren fastsætter
Frivilligt, dog kan
beholderne ikke berøre tiden efter størrelse på
dommeren af
hinanden.
banen og antal søg.
sikkerhedsmæssige
hensyn påkræve, at
der skal være line på
hunden.
0-4 Frit placeret, dog må Dommeren fastsætter
Frivilligt, dog kan
beholderne ikke berøre tiden efter størrelse på
dommeren af
hinanden.
banen og antal søg.
sikkerhedsmæssige
hensyn påkræve, at
der skal være line på
hunden.
1-2 Frit placeret, dog må Dommeren fastsætter
Frivilligt, dog kan
beholderne ikke berøre tiden efter størrelse på
dommeren af
hinanden.
banen og type af
sikkerhedsmæssige
beholdere, dog maks. hensyn påkræve, at der
2 min.
skal være line på
hunden.
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Indendørssøg
Indendørssøg er et moment, hvor hunden skal søge i forskellige indendørsmiljøer. Alle typer af rum
kan forekomme. Et indendørssøg kan fra NW3 være opdelt i 1-3 sammenhængende lokaler. Ved
brug af flere lokaler skal der færdigmeldes i hvert lokale. Fra NW3 gives der point for færdigmelding.
Antal
dufte

Arealkrav

NW1

1

1 rum
Maks. 100 m2

NW2

1-2

1 rum
Maks. 250 m2

NW3

0-3 pr.
rum, dog
maks. 6
dufte.

NWElite

0-4 pr.
rum, dog
maks. 6
dufte.

1-3 rum
Dommeren
fastsætter
størrelsen på
arealet, dog maks.
1000 m2
1-3 rum
Dommeren
fastsætter
størrelsen på
arealet, dog maks.
1000 m2
1 rum
Maks. 250 m2

NWSenior

1-2

Tid

Maks.
Højde/
afstand
til duft
100 cm*

Dommeren fastsætter
tiden efter størrelse på
banen, dog maks. 3 min
Dommeren fastsætter 160 cm
tiden efter størrelse på
banen, dog maks. 3 min**

Line

Påkrævet
Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på hunden.
Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på
hunden.

Dommeren fastsætter
tiden efter størrelse på
banen og antal søg.

180 cm

Dommeren fastsætter
tiden efter størrelse på
banen og antal søg.

250 cm

Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på
hunden.

Dommeren fastsætter
tiden efter størrelse på
banen, dog maks. 3 min

100 cm

Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på hunden.

* Hunden skal kunne arbejde sig helt til kilden
** Inde ELLER udesøget kan efter dommerens ønske sættes op til 5 minutter for arealet.
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Udendørssøg
Udendørssøg er et moment, hvor hunden skal søge i forskellige udendørsmiljøer. I Udendørssøget
forekommer der altid naturlige forstyrrelsesdufte.
Udendørssøget er beregnet til at teste hundens søgefærdigheder i forskellige vindretninger og
vejrforhold. Et Udendørssøg gennemføres i alle slags vejrforhold og temperaturer, dog ikke i farligt
vejr.
Antal
dufte

Arealkrav

NW1

1

Maks. 100 m2

NW2

1-2

Maks. 250 m2

NW3

0-3

NWElite

0-4

NWSenior

1-2

Dommeren fastsætter
størrelsen på arealet,
dog maks.
1000 m2
Dommeren fastsætter
størrelsen på arealet,
dog maks.
1000 m2
Maks. 250 m2

Tid

Dommeren fastsætter tiden
efter størrelse på banen,
dog
maks. 3 min
Dommeren fastsætter tiden
efter størrelse på banen,
dog
maks. 3 min**
Dommeren fastsætter tiden
efter størrelse på banen og
antal søg.

Maks.
højde/
afstand
til duft
100 cm*

160 cm

180 cm

Dommeren fastsætter tiden
efter størrelse på banen og
antal søg.

250 cm

Dommeren fastsætter tiden
efter størrelse på banen,
dog
maks. 3 min

100 cm

Line

Påkrævet

Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på hunden.
Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på hunden.
Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på hunden.
Frivilligt, dog kan dommeren af
sikkerhedsmæssige hensyn
påkræve, at der skal være line
på hunden.

* Hunden skal kunne arbejde sig helt til kilden
** Inde ELLER udesøget kan efter dommerens ønske sættes op til 5 minutter for arealet.
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Køretøjssøg
Køretøjssøg er et moment, hvor hunden skal søge udvendigt på forskellige køretøjer.
Et køretøj defineres som f.eks. bil, lastbil, anhænger, ATV, trailer, traktor, landbrugsmaskiner eller
taxa-rickshaw (ingen cykler og knallerter).
Hunden må på intet tidspunkt sætte poter på køretøjet.
Alle typer af køretøj skal være i bremset position og må ikke kunne bevæge sig.

NW1

Arealkrav
Antal
dufte
1
2 stk. biler/trailere
eller 1 traktor/lastbil

NW2

1-2

2 stk. biler/trailere
eller 1 traktor/lastbil
+ en bil/trailer

NW3

0-3

Mindst 3 stk.
biler/trailere eller 2
traktorer/lastbil

NWElite

0-4

NWSenior

1-2

Mellem 3-5 stk.
biler/ trailere eller
mellem 1-3
traktorer/lastbil
2 stk. biler/trailere
eller 1
traktor/lastbil+ 1
bil/trailer

Tid

Maks. højde på duft

Dommeren fastsætter
tiden efter størrelse på
banen, dog maks. 3 min.

Må maks. udgøre højden på
den mindste tilmeldte hund
(målt ved hundens næse i
opadgående strakt hals).
Dommeren fastsætter
Må maks. udgøre højden på
tiden efter størrelse på
den mindste tilmeldte hund
banen, dog maks. 3 min
(målt ved hundens næse i
opadgående strakt hals).
Dommeren fastsætter tiden Må maks. udgøre højden på
efter størrelse på banen og den mindste tilmeldte hund
antal søg.
(målt ved hundens næse i
opadgående strakt hals).
Dommeren fastsætter tiden Må maks. udgøre højden på
efter størrelse på banen og den mindste tilmeldte hund
antal søg.
(målt ved hundens næse i
opadgående strakt hals).
Dommeren fastsætter
Må maks. udgøre højden på
tiden efter størrelse på
den mindste tilmeldte hund
banen dog maks. 3 min
(målt ved hundens næse i
opadgående strakt hals).
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Line
Påkrævet

Påkrævet

Påkrævet

Påkrævet

Påkrævet

Under prøven
I NW1, NW2 og NWSenior vil antal dufte blive oplyst af dommeren inden start på hvert enkelt
moment.

Dommeren/arrangøren kan stille et prøve-momentsområde til rådighed til NW1 ekvipager, hvorpå
der vil være udlagt én lavendelduft.
Duftene skal være placeret af dommeren mindst 30 minutter inden bane gennemgang.

Tidstagning
Maks. tid på hvert søg kan variere efter klasse, antal dufte og sværhedsgrad af søgeområdet.
Tiden starter når hund eller fører passerer en markeret startlinje. Både hund og fører skal passere
den markerede startlinje.
Dommeren/tidstageren oplyser, når der er 30 sek. tilbage af tiden.
I NWElite dømmes hele klassen efter en total tid på maks. 15 min. Herfra er det op til dommeren
at fastsætte tid på hvert søg.
Eks. Beholdersøg: 1½ minut, Indendørssøg: 5 minutter, Køretøjssøg, 2½ minut og Udendørssøg:
6 minutter.
Tiden stopper når føreren siger fundet og rækker hånden op eller færdigmelder området.

Belønning
Der må belønnes efter hvert fund i en afstand af mindst 1 meter fra duftkilden. Der må gives
belønning mellem hvert fund, dog stoppes tiden hertil ikke.
Så frem man ønsker, at belønne hunden uden fund under det aktive søg, kan dette foregå udenfor
defineret søgeområde. Det et tilladt at belønne i søgeområdet, dog medfører tabte godbidder eller
legetøj her, et mistet moment.
Efter færdigmelding, hvor momentet ikke er godkendt, skal dommeren oplyse, hvor mindst en af
duftene befandt sig, sådan at det er muligt, at ekvipagen kan få en god afslutning. (kun i
NW1/NW2/NWS)
Der må kun belønnes med godbidder, legetøj, berøring og/eller mundtlig opmuntring. Andre
hjælpemidler er ikke tilladt.
Godbidder og/eller legetøj skal under hele momentet opbevares i lomme eller bæltetaske. Såfremt
der tabes en godbid eller legetøj i søgeområdet gives der 2 fejl.

Hundens markering af fund
NW1: Hunden skal have muligheden for, at kunne markere direkte ved duftkilden.
Ved NW2, NWSenior, NW3 og NWElite kan hunden muligvis ikke markere direkte ved duftkilden.
For alle klasser må duftkilden ikke være synlig for hverken fører eller hund.
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Førens markering af fund
Det er til enhver tid føreren, der skal signalere fund, efter hunden har påvist/markeret duften.
Føreren markerer fund ved at række en arm i vejret og sige ”Fundet”, dommeren meddeler rigtigt
eller forkert til meldingen. I klasse 1 stoppes tiden når føreren siger ”Fundet”

Færdigmelding
Klasse 1: Fører kan vælge at færdigmelde momentet uden fund, ved at sige ”færdig”, hvorved
tiden stoppes.
Klasse 2: Her kan der forefindes mere end 1 duft i søgeområdet. Når føreren mener, at alle dufte
er fundet, markeres der for færdigmelding ved signal ”Færdig” til dommeren, og først her stoppes
tiden. Såfremt føreren ikke færdigmelder inden tiden udløber, tildeles maks. tid, og ekvipagen
beholder tidligere opnåede point i igangværende moment. Fører kan vælge at færdigmelde
momentet uden fund, ved at sige ”færdig”, hvorved tiden stoppes.
Klasse 3: Her gives der point for færdigmelding, hvis alle søg er korrekt fundet i arealet, eller det
er et tomt søg. Dommeren har inden prøvestart fastsat pointfordelingen i de enkelte momenter.

Fejlmarkering - Indesøg klasse 3
Første fejlmarkering giver 2 fejl og max tid, men man får lov at forsætte til næste rum. (Der
optjenes stadig point i de nye rum) Anden fejlmarkering giver 2 fejl og momentet afbrydes (I alt 4
fejl for fejlmarkeringer). Fører kan vælge at færdigmelde momentet uden fund, ved at sige
”færdig”, hvorved tiden stoppes.

Løft af hund
Hvis man under momentet ønsker at løfte hunden, skal dette godkendes af dommeren i
momentet.
Det er tilladt dommeren at spørge føreren hvorfor hunden ønskes løftet.
”støvsugning” af område er generelt ikke tilladt, men ved mindre afgrænsede områder
(billedramme etc.) tillades det hvis hunden viser tydelig interesse for området.

Line


Ved banegennemgang fortæller dommeren hvorvidt det er tilladt at søge uden line i
momentet



Føreren skal herefter ikke at spørge om de må tage linen af hunden, hverken før, eller
under søget.



Føreren skal ikke spørge om lov for, at tage snor på hunden igen, hvis det ønskes.



Tager føreren linen af hunden i et søg hvor det ikke er tilladt, afbrydes momentet.



Starter fører en søg uden line, hvor det ellers er påkrævet, giver dommeren en henstilling.
Efterleves denne ikke, afbrydes momentet (kat. 3 fejl)

Pointberegning
I hver klasse skal teamet bestå 4 momenter: Beholdersøg, Indendørssøg, Udendørssøg og
Køretøjssøg.
Indenfor alle klasser er udgangspunktet 100 point, dette fordeles på 4 x 25 point. 100 point gives
for den perfekte præstation i hver klasse, hvor momentet blev udført fejlfrit.

17

Placering i konkurrencen sker i følgende rækkefølge:


Flest point



Mindst antal fejl



Hurtigst tid

Bånd og Præmier
Der gives præmier eller rosetter til de 3 bedst placerede på dagen i hver klasse. Såfremt klassen
deles, skal der præmieres som 2 individuelle konkurrencer.
Der gives bånd til alle der har bestået med en 1. præmie.
Som præmier kan der gives rosetter eller andre præmier af samme værdi.

Præmier til momenter:


Er der 1-2 tilmeldte, er der ingen momentvinder



3-5 tilmeldte i en klasse = præmie til 1. vinderen af momentet, der har bestået momentet
med en 1.præmie



6-10 tilmeldte i en klasse = præmie til 1. og 2. vinderen af hvert moment, der tillige har en
1.præmie i samme moment



11 tilmeldte og opefter i klassen = præmie til 1., 2., og 3 vinderen af hvert moment, der
tillige har en 1.præmie i samme moment

Ovenstående skal betragtes som et minimumskrav til arrangøren.
Båndene skal være mærket Nose Work og farven er valgfri.
Resultaterne skal føres i NW-resultatbogen.
Man kan stille i en lavere liggende klasse, så længe man ikke har bestået en højere klasse med
minimum en 3. præmie.
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Terminologi
1. Fund: Føreren markerer fund ved at række en arm i vejret og sige ”Fundet”.
2. Duften: Den enkelte færtkilde, hunden søger efter.
3. Moment: Typer af søg eks. Beholdersøg, Indendørssøg, Udendørssøg og Køretøjssøg.
4. Tomt søg: Et søgeområde uden fund. Dette kan kun forekomme på niveau NW3 og
NWElite.
5. Fejlmelding: Føreren melder et fund, som ikke er der.
6. Færdigmelding:
7. -Der kan færdigmeldes uden fund i NW1.
8. -Fra klasse NW2 kan der findes mere end 1 kilde i søgeområdet. Når føreren mener, at alle
dufte er fundet, markeres der for færdigmelding ved signal ”Færdig” til dommeren, og først
her stoppes tiden. Såfremt føreren ikke færdigmelder inden tiden, tildeles maks. tid, og
ekvipagen beholder tidligere opnåede point i igangværende moment. Fra klasse NW3 gives
der point for færdigmelding. Dommeren har inden prøvestart fastsat pointfordelingen i de
enkelte momenter.
Søgeområdet: Det område i arealet, hvor momentet finder sted.
9. Whitedog: En hund der ikke tilmeldt Nose Work prøverne på dagen, der betræder hele
søgeområdet inden klassens banegennemgang.
10. Arrangementsområde: Hele området, hvor der forekommer aktiviteter med tilknytning til
arrangementet, samt p-plads til dette.
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Der gives fradrag for følgende:
Kat. 1 1 fejl

Kat. 2 2 fejl

Kat 3. 3 fejl

Fradrag for
Føreren fysisk eller ved brug af negativt toneleje afbryder uønsket adfærd hos hunden.
Føreren tillader, at hunden kravler helt ind under køretøj
Hunden springer over trailerarm
Føreren flytter bevidst på genstande eller på anden måde kontaminerer området uden
dommerens tilladelse.
Hvis ekvipagen ikke passerer den markerede startlinje til momentet.
Fører lægger linen på jorden undervejs i søgeområdet
Hund graver, kradser, slikker, nipper eller på anden måde kontaminerer søgeområdet
(Drik af vandpyt eller snespisning undtaget)
1 slik på kilden
Hund sætter pote på køretøj eller beholder
Hunden, føreren eller linen påvirker søgeområdet kraftigt – f.eks. ødelægger
papkasser, omrokerer søgeområde, slikker, bidder, graver eller kradser på genstande,
der tildeles 0 point i momentet og maks. tid
Fører eller hunden taber godbidder eller legetøj i søgeområdet eller på anden vis smitter
søgeområdet, der tildeles 0 point i momentet og maks. tid
Føreren markerer fejlagtigt uden reelt fund, der tildeles 0 point og maks. tid. I NW2,
NWS, NW3 og NWE beholder ekvipagen tidligere opnåede point i momentet.
Dommeren kan give tilladelse til at en NW3 ekvipage fortsætter søget hvis første fund er
fejlfund. Alle fejl der ”optjenes” i denne efterfølgende søgetid, tæller med i den endelige
sammentælling. Opnås der 4 fejl i momentet, stoppes søget.
Dommeren afbryder momentet – f.eks. hvis hunden virker stresset, har smerter, eller
fører udsætter sin hund for fare, eller tager hundens snor af uden dommerens tilladelse,
der tildeles 0 point i momentet og maks. Tid
Overdreven gøen / stresser
Føreren giver truende signaler eller udviser truende kropssprog, der
tildeles 0 point i momentet og maks. tid
Hunden gør sig ren efter start, der tildeles 0 point i momentet og maks. tid
Hunden forlader søgearealet og er ude af kontrol, der tildeles 0 point i momentet og
maks. Tid
Hvis føreren udebliver fra moment.
Usportslig optræden

Kategori 1 fejl:
Momentet afbrydes, hvis en ekvipage tildeles flere end 3 fejl fra kategori 1. Ekvipagen tildeles maks. tid og
beholder tidligere opnåede point.

Kategori 2 fejl:
Momentet afbrydes, hvis en ekvipage tildeles 1 kategori 2 fejl.*
* Hvis et søgeområde er delt i flere rum/områder, der hver især skal afsluttes med "færdig" og føreren
fejlmarkerer på første rum/område tildeles 0 point, 2 fejl, føreren må derefter fortsætte til næste
rum/område.

Kategori 3 fejl:
Momentet afbrydes, hvis en ekvipage tildeles 1 kategori 3 fejl. Ekvipagen tildeles maks. tid og tildeles 0
point i momentet.
Point opnået i andre momenter, bibeholdes ved alle fejl kategorier.

Ikke bestået:
Såfremt føreren trækker hunden under konkurrencen, eller dommeren/føreren afbryder ekvipagen i 2
momenter, mistes alle tidligere opnåede point, og der gives max tid.
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Eksempler på en dommers pointopdeling i de forskellige klasser:
NW1: Ved NW1 vil der altid kun være 1 duft i hvert areal og ingen færdigmelding. Derfor vil hele
momentet give 25 point og alle 4 søg 100 point.

NW1: 25 point i hvert moment – 100 point i alt

25
point

INDESØG 25 point

25
point

BEHOLDERSØG 25 point

25
point

KØRETØJSSØG 25 point

25
point

UDESØG 25 point
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NW2 + NWSenior: Dommeren vælger at placere to dufte i et søgeområde. Den ene duft er
placeret således, at dommeren vurderer, at den er svær for hunden at finde. Den anden vurderer
dommeren til at være nemmere for hunden at finde.
I dette tilfælde kan dommeren vurdere, at den svære duft har en værdi af 15 point, og den lette har
en værdi af 10 point. Tilsammen giver de begge 25 point totalt.
Såfremt dommeren kun vælger, at momentet skal bestå af en duft, tildeles momentet det fulde
antal point, altså 25 point.

NW2: 25 point i hvert moment – 100 point i alt

10

15

point

point

INDESØG 25 point

12,5

12,5

point

point

BEHOLDERSØG 25 point

25
point

KØRETØJSSØG 25 point
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5

point

point

UDESØG 25 point

22

NW3: I NW3 er der mulighed for tomt søg, såfremt dette vælges af dommeren, skal
færdigmeldingen tildeles 25 point.
Ved indendørssøg kan dommeren vælge, at momentet skal foregå i 1-3 rum, og hvert rum kan
indeholde 0-3 dufte. (Dog max 6 dufte sammenlagt).
Ved brug af flere rum skal der gives en færdigmelding af hvert rum. Først da må ekvipagen gå
videre til næste rum.
Det er dommerens skøn at vurdere, hvor mange point hver duft skal tildeles, samt hvor mange
point en færdigmelding skal tildeles. Dog altid tilsammen 25 point.
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