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Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna
klubbar.
Dessa regler är fastställda att gälla fr.o.m. 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella ändringar som
påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)
Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som
anordnas inom SKK-organisationen.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl
arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma
sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller
motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på utställning, prov, tävling eller
beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning
och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan
föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se
exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att
intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av
skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel
avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning.
Vidimerad kopia räknas som original.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning,
och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:


på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur
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av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från
rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning
valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av
person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten,
avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.
Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlingseller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att
anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte
rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask
(echinococcos).
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara
vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:
•

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

•

Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder
och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

•

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-,
beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på
området dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).
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2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISOstandard 11784 och 11785.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att
tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under
det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Deltagare vid utställning, prov-, tävling- eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt
att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga
omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande
funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: domare, beskrivare,
bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare,
instruktör, figurant vid prov m.fl.
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan
uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller
skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan
inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på
grund av force majeure.
© Svenska Nose Work Klubben, 2016
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SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som
orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt
mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av
tjänstgörande funktionär.
Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende
enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den
aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla
arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär,
prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger
inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt
att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån
aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet, eller tydligt
flyktbeteende dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns
någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka,
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med
hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
© Svenska Nose Work Klubben, 2016
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Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, beräknat
från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett
resultatet av valpningen.

Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte
heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

Öronkuperade hundar
Födda före 1 januari 2008:
-

-

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är fallen
undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
-

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och
beskrivning.
Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med
naturligt hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.
Födda före 1 januari 2008:
-

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan
svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och
beskrivning.
© Svenska Nose Work Klubben, 2016
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Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att
avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i
inledningen till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare
får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.
 Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska
skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov
eller tävling. Däremot får den delta på Mentalbeskrivning Hund.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling och beskrivning
-

-

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats
av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på
prov, tävling och beskrivning.
Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov,
tävling eller beskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i
Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning,
SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. Detta gäller även valpar undan tik
som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att
utförseln inte skett för att kringgå reglerna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl
föreligger.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt,
det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation,
reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad
detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och
tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter.
© Svenska Nose Work Klubben, 2016
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Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKKorganisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan
från SKK-organisationens dopingreglemente.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell
doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell
hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav.
Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning och
SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus föreligga – för
upplysning om detta, se det specifika regelverket.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges
generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och
beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund

© Svenska Nose Work Klubben, 2016

12

Gäller från 2016-07-18
Version 1

8. SÄRSKILDA REGLER FÖR NOSE WORK
Nose Work är inspirerad av de utmaningar som specialsökshundar och deras förare möter i sitt
arbete. Målsättningen med sporten är att ge hundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt
att aktivera sig tillsammans genom nosarbete. Nose Work bygger på hundens medfödda instinkt att
använda sitt luktsinne. Sporten går ut på att hunden ska söka efter specifika dofter i olika miljöer där
varje ekipage i första hand tävlar mot sig själv. Genom att doften placeras på olika höjder och i
miljöer med varierande svårighetsgrad får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver
varken avancerad eller kostsam utrustning. Nose Work är en sport som alla hundar och hundägare
kan ägna sig åt.
Svenska Nose Workklubben, SNWK, är en avtalsansluten verksamhetsklubb till SKK. SNWK utgår från
värderingar såsom mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Nose Work är
uttryckligen till för alla hundar. Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund eller förare ska komma
till skada vid träning, prov eller tävling. Sporten utgår från att inlärning och träning sker genom att
förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet med Nose Work är att det ska
vara säkert och kul för samtliga inblandade.
Reglernas tillämpning
Dessa regler gäller för officiella doftprov och tävlingar i Nose Work. Rätt att anordna officiell prov och
tävling i Nose Work har klubb inom SKK-organisationen.
Ansökan om doftprov
Ansökan ska vara SNWK tillhanda senast två månader före datum för doftprovstillfället. Information
om doftprovsansökan finns på SNWKs hemsida: www.snwk.se.
Redovisning av doftprov
Redovisning av doftprov sker enligt SNWKs anvisning. SNWK ansvarar för att resultatlistor är korrekta
och att dessa är SKK tillhanda senast åtta dagar efter provdatum.
SNWK ska under minst två år från aktuellt doftprov arkivera en lista med e-postadresser till
deltagarna samt fullständiga resultatlistor.
Ansökan om tävling
Ansökan om Nose Work tävling skall göras till SNWK. Ansökan ska vara SNWK tillhanda senast tre
månader före datum för tävling. Information och ansökan finns på SNWKs hemsida www.snwk.se.
Redovisning av tävling
Redovisning av tävling sker enligt SNWKs anvisning. Tävlingsledaren ansvarar för att resultatlistor är
korrekt ifyllda och SKK tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum.
SNWK arkiverar resultatlistor samt kontaktuppgifter till tävlingsdeltagarna i minst två år efter
avslutad tävling.

© Svenska Nose Work Klubben, 2016

13

Gäller från 2016-07-18
Version 1

9. Villkor för deltagande i prov och tävling
Hund
Prov och tävling i Nose Work är öppen för alla hundar med följande tillägg:






hunden har uppnått en ålder av 10 månader senast dagen före doftprovstillfället
hunden har uppnått en ålder av 12 månader senast dagen före tävlingstillfället
ekipaget har godkända meriter för aktuell klass
tik som löper är välkommen att delta i prov och tävling
tik som löper ska alltid bära tikskydd på tävlingsplats

En hund som behöver extra utrymme bör bära gult band för att signalera detta för andra förare. Gult
band ska finnas att tillgå på prov samt tävlingsplats.
Registrerad hund
 I anmälan ska hundens registrerade namn samt registreringsnummer anges. Resultat för
ekipage som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks
 Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK
 För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för registrering
av hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan sker.
 Om en utländsk hund delägs av en person bosatt i Sverige så måste hunden vara
omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång
Oregistrerad hund
 Oregistrerad hund som deltar i prov eller tävling ska inneha en tävlingslicens, TAVLIC. Detta
gäller även för oregistrerad hund som är utlandsägd.
 TAVLIC utfärdas av SKK
 TAVLIC-numret ska anges vid anmälan
Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan till prov och tävling i Nose Work görs enligt SNWKs instruktioner. Arrangör har rätt att
begränsa antal deltagare i prov och tävlingsklass. Ekipage som inte beretts plats ska meddelas detta
senast två veckor före prov eller tävlingsdatumet.
Anmälningsavgiften bestäms av SNWK. Anmälan och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda
innan anmälningstiden går ut. Om anmälan är felaktig eller om anmälningsavgift inte betalats inom
föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att godkänna
efteranmälningar.
Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas enligt följande:




hund som insjuknat, skadas eller avlidit innan tävlingen, vilket kan styrkas av veterinärintyg
förare som insjuknar, skadas eller avlider innan tävling, vilket ska kunna styrkas av läkarintyg
förare som önskar lämna återbud för löpande tik, vilket ska kunna styrkas av intyg.
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hund som inte kunnat beredas plats på grund av att arrangören begränsat deltagarantalet
för hund som ej är berättigad att tävla på grund av uppflyttning, vilket ska meddelas
arrangören senast före första start i aktuell tävlingsklass samt kunna styrkas av intyg

Intyg ska vara SNWK tillhanda senast åtta dagar efter prov eller tävlingsdatum.
SNWK kan besluta om återbetalning även av andra skäl, till exempel vid skada, kennelhosta eller
veterinärbehandling av hund där veterinärintyg saknas.
Vid återbetalning av anmälningsavgift har SNWK rätt att göra avdrag för de faktiska kostnaderna för
återbetalningen. Aktuell återbetalningsavgift fastställs av SNWK.
Protest
Protest kan endast lämnas av förare vars rätt berörs av det klandrade resultatet. Protest kan inte
lämnas mot domslut.
Resultat kan ändras endast i följande fall:
-om fel av teknisk art blivit begånget, till exempel om hunden felaktigt deltagit i viss klass utan att
vara berättigad därtill.
-om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler
Protest ska muntligen framföras till prov-/tävlingsledaren senast fem (5) minuter efter sista start i
den aktuella klassen. Skriftlig protest ska därefter lämnas in till prov-/tävlingsledaren senast 30
minuter efter avslutad klass. Protest behandlas av prov-/tävlingsledaren.
Protest ska avgöras innan prov/tävling är slut för dagen. Avslagen protest ska skriftligen motiveras
och kan skriftligen överklagas till Svenska Noseworkklubbens styrelse inom en vecka efter aktuellt
prov/tävling.
Startordning
Startordningen vid tävling lottas av tävlingsledaren. Lottning sker endast mellan ekipage med
fullständigt anmälan. Eventuella tikar som löper genomför sina sök sist över dagen.
Startordningen vid doftprov bestäms av SNWK. Startordningen bestäms endast mellan alla
fullständiga anmälningar. Eventuella tikar som löper som deltar på doftprovet ska genomföra sök sist
i gruppen.
Hundens utrustning
Tävlande hund ska bära sele eller fast halsband på sökområde samt vid doftprov. Halsband med
strypfunktion, nosgrimmor eller så kallade ”gå fint”-selar vars funktion är att dra åt är inte tillåtna.
All utrustning som är till för hundens säkerhet är tillåten.
Hunden ska söka i koppel såsom fast koppel, spårlina eller flexikoppel om inget annat bestämts.
Undantag är de förare som på grund av funktionsnedsättning är hindrade att ha sin hund kopplad.
Hund ska på tävlingsområdet hållas kopplad i ett max två meter långt koppel under tiden de inte
deltar i ett moment.
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Det är tillåtet för hund att bära kisskydd under prov och tävlingsmoment. Om hunden ändå uträttar
sina behov under pågående moment så bedöms hunden som om den uträttar sina behov under
pågående sök.
Föraren
Föraren ska vara medlem i en klubb inom SKK organisation. För förare bosatt utom Sverige krävs
medlemskap i av SKK erkänd kennelklubb.
Förare är skyldig att känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för prov och tävling
samt de ytterligare anvisningar som meddelas vid tävlingstillfället.
Föraren ska vara minst 12 år gammal.
Förare med funktionsnedsättning tillåts använda en assistent för att föra hunden under
sökmomenten förutsatt att föraren instruerar assistenten i hur arbetet i sökområdet ska gå till.
Föraren ansvarar för sin hunds säkerhet under hela provtillfället eller tävlingsdagen.
Föraren ansvarar för att anmäld hund har de meriter som krävs för att få starta i den klass som
föraren anmält ekipaget till. Intyg på dessa meriter ska kunna uppvisas i samband med anmälan på
prov- eller tävlingsdagen.
Förare tillåts tävla med en hund per tävlingstillfälle. Tävlingsledaren kan, i mån av plats, tillåta förare
att delta med ytterligare hund/ar utom tävlan. Hund utom tävlan genomför sitt sök sist i varje
sökmoment.
Provledare, domare och tävlingsledare äger rätt att avbryta ekipage från vidare prov och tävlan samt
avvisa ekipage från tävlingsplatsen om så anses nödvändigt. Detta gäller om:
•

föraren använder otillåtna hjälpmedel som t.ex. smeller

•

föraren bryter mot regler eller anvisningar

•

föraren uppvisar olämpligt uppträdande

Fotografering och filmupptagning
Det är inte tillåtet att filma ekipage utan prov- eller tävlingsarrangörens medgivande.
Föraren ska meddela prov- eller tävlingsledaren samt domare innan ekipagets start om denne inte
vill bli fotograferad eller filmad under momentet.
Publik
Tävlingsarrangören bestämmer om och var publik tillåts. Åskådare ska vara tysta och får inte ha med
sig hund till platser där sök genomförs.
Provledare, domare och tävlingsledare äger rätt att förbjuda åskådare under enskilda sök om så
anses nödvändigt.
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Om tävlingsarrangören godkänner får förare titta på sina medtävlande under förutsättning att denne
är klar med sitt sök i det aktuella momentet.
Avstängning samt avvisning av person på prov och tävlingsplats
Inga anmälningsavgifter återbetalas i de fall förare eller hund avvisas från prov eller tävling.
Provledare, domare och tävlingsledare har möjlighet att avvisa person som inte deltar i prov eller
tävlingen om denne stör ordningen eller på annat sätt uppträder olämpligt.
Det är inte tillåtet att en förare eller annan person meddelar annan förare om doftgömmans
placering. Förare som meddelar annan förare doftgömmans placering blir diskvalificerad från prov
eller tävlingstillfället. Förare som får doftgömmans placering meddelad sig är skyldig att omedelbart
meddela prov eller tävlingsledaren om detta.
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10.DOFTPROV
Innan ett ekipage tillåts tävla i Nose Work krävs ett godkänt doftprov för aktuell klass. Doftprov
genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft som den ska söka efter under tävling.
Doftprovet är även till för att föraren ska visa att den kan avgöra när hunden hittat måldoften. Ett
godkänt doftprov är unikt för ekipaget och gäller enbart för den person och hund som genomfört
doftprovet tillsammans och gäller under hela hundens liv.
Ett doftprov består av tolv behållare, där en av dem innehåller måldoften i form av hydrolat. Ekipaget
ska identifiera rätt behållare inom tre minuter. Doftprov kan genomföras inomhus eller utomhus.
De hydrolater som används i doftprov är:




NW1: Eukalyptus
NW2: Lagerblad
NW3: Lavendel

Hantering av doftgömma
På doftprov ska bomullstops och/eller möbeltass användas som bärare av hydrolat.
Bäraren förses med en droppe hydrolat strax innan doftprovets början.
Byte av bärare sker cirka en gång i timmen. Provledare ansvarar för att byta bärare i enlighet med
reglerna. Det är enbart provledaren som får hantera doftgömma under pågående prov.
Behållare
De behållare som används vid ett doftprov är alltid av kartong. Alla kartonger ska vara exakt likadana
och i möjligaste mån nya och fria från distraherande dofter.
Anvisat mått för kartonger i ett doftprov är minst 30 cm x 20 cm x 10 cm. Mindre avvikelser (1-3 cm)
från anvisade mått får förekomma. Kartonger som överskrider 50 cm i någon dimension är inte
tillåtet.
Avståndet mellan kartongerna ska vara cirka 120 cm från kant till kant och cirka 120 cm till eventuella
omkringliggande väggar i provområdet. Kartongerna ska placeras i en rad eller i två rader med sex
kartonger, se Figur 1.
Samtliga kartonger ska vara stängda under provtillfället. Hunden ska inte kunna få direktkontakt med
doftgömman.
I de fall en eller flera kartonger skadas under ett doftprov ska skadade kartonger samt ett urval av
andra kartonger bytas ut. Detta gäller även vid omfattande salivavtryck.
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Figur 1. Placering av behållare under doftprov.
Placering av doftgömma
Behållare som innehåller hydrolat ska i möjligaste mån ligga kvar på samma plats under hela
doftprovet. När hydrolatet byts ut kan provledaren besluta om att placera behållaren på annan plats.
Behållare som innehåller hydrolat får även byta plats mellan deltagande ekipage om provledaren
anser att så behövs, till exempel när samma förare genomför doftprov med olika hundar eller vid
misstanke om att förare meddelats om måldoftens placering.
Byte till ny doft sker först när samtliga deltagande ekipage har genomfört sitt doftprov för den
aktuella klassen. Om möjligt iordningsställs ett nytt provområde för att undvika att ekipage meddelar
”markerat” där tidigare behållare med måldoft funnits.
Provledare ska vara uppmärksam på om ekipage meddelar ”markerat” på plats där behållaren med
måldoft tidigare funnits. Sker detta ska ekipaget informeras om att behållaren tidigare har legat på
platsen. Ekipaget får därefter fortsätta sitt sök för att förhoppningsvis identifiera rätt behållare.
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Störningsdofter
Vid doftprov inför NW2 och NW3 ska det förekomma minst två olika störningsdofter vilka ska
placeras ut separat i minst sex av behållarna som saknar hydrolat. Syftet med störningsdofterna är
att säkerställa att hunden påvisar doft av hydrolatet och inte enbart en avvikelse i en av behållarna.
Exempel på störningsdofter som inte får förekomma finns att läsa i arrangörskompendiet.
Negativa bärare
Negativa bärare är bärare utan hydrolat. Alla behållare utom den med hydrolat ska innehålla en
negativ bärare.

11.REGLER FÖR DOFTROVSOMRÅDE
Träning på provområdet
Hydrolat får inte förekomma på provområdet annat än det som används i doftprovet. Så kallad
”smeller” samt annan sökträning med hydrolat är således inte tillåtet på provplats under tiden som
doftprov pågår.
Påverkan av provområde
Det är inte tillåtet för föraren att vidröra föremål i ett provområde.

12.DOFTPROVSFUNKTIONÄRER
Domare på doftprov
Doftprov bedöms av en SNWK godkänd doftprovsdomare eller en SNWK godkänd tävlingsdomare.
Den som dömer ett doftprov ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen.
Domaren ansvarar för att kontrollera ekipages meriter för respektive prov i samband med
registrering på provdagen.
Domaren bestämmer placering av behållare, måldoft och eventuella störningsdofter i det/de
doftprov som avses.
Domaren avgör om det är tillåtet för hunden att söka utan koppel under provtillfället.
Domare får inte döma hund som han/hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller
fört vid prov, tävling, beskrivning eller utställning.
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Doftprovsarrangör
Arrangör av doftprov ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. SNWK ansvarar för att
samtliga blanketter som beskrivits tidigare i regelverket finns tillgängliga. Arrangör ansvarar för att
tillhandahålla det material och den utrustning som behövs för att utföra doftprovet.
Arrangör ska tillhandahålla tidtagningsutrustning. På begäran av domaren ska arrangör tillhandahålla
en funktionär vars uppgift är att ansvara för tidtagning.

13.BEDÖMNING AV DOFTPROV
Tidtagning
För ett godkänt doftprov ska ekipaget identifiera rätt behållare inom tre minuter.
Tiden startar när hund eller förare passerar angiven startlinje. Ekipaget har tio sekunder på sig att
passera startlinjen innan tidtagningen startar. Tidtagaren meddelar föraren när 30 sekunder av den
utsatta tiden återstår.
Genomförande
Ekipaget får vandra upp och ner utefter raderna med behållare hur många gånger de vill under de tre
minutrarna de har på sig att lokalisera behållaren med hydrolat.
Föraren får påvisa hunden på behållarna hur mycket denna vill under söktiden.
När föraren bedömer att hunden hittat doftgömman meddelar föraren detta genom att sträcka upp
en hand och säga ”markerat”. När föraren meddelat ”markerat” stoppas tiden. Provledaren
meddelar om det är rätt eller fel.
Föraren ska på fråga från provledare kunna visa var hunden påvisade gömman.
Resultat
När föraren fått bekräftelse på att hunden har lokaliserat rätt behållare har ekipaget erhållit ett
godkänt doftprov och provet avslutas.
Eventuella fel som hunden gör efter det att provledaren har lämnat bekräftelse på att hunden har
lokaliserat rätt behållare ska inte ingå i bedömningen av doftprovet.
Belöning
Föraren får belöna sin hund under pågående prov. I de fall ekipaget inte hittar doftgömman inom
den utsatta tiden eller om föraren felaktigt meddelat ”markerat” ska domaren berätta var
doftgömman finns så att föraren ges möjlighet att belöna hunden för momentet.
Belöningen ska ges till hunden som närmast 20 cm från doftgömman.
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Underkännande
Ekipaget underkänns om:







föraren meddelar ”markerat” utan att hunden är vid rätt behållare
föraren pekar ut fel behållare efter att denna har meddelat ”markerat”
föraren chansar på en behållare men hunden visar inga tecken på att känna igen doften
hunden uträttar sina behov under provtillfället
föraren avsiktligen vidrör en kartong
hunden avsiktligen har sönder kartonger vid provtillfället.

Det är tillåtet att hunden lägger en tass eller buffar på en kartong under doftprov. Hund som biter,
krafsar ordentligt eller sliter i kartongen blir underkänd.
Provledaren har rätt att avbryta ett ekipage under ett doftprov om det är uppenbart att hunden inte
vet vad som förväntas av den eller i de fall hunden riskerar att fara illa.
Ett hundekipage som genomför doftprov och underkänns måste vänta minst till nästkommande dag
innan ekipaget får genomföra nytt doftprov på samma hydrolat.
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14.TÄVLINGSKLASSER
Nose Work delas in i tre tävlingsklasser med ökande svårighetsgrad: NW1, NW2 och NW3. Varje klass
består av fyra olika moment: behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Sökområdets
storlek har mindre betydelse för svårighetsgraden än faktorer såsom underlag, möblemang och
klimatförhållanden.
För varje klass tillkommer en doft och innan start skall godkända doftprov för den klassens doft eller
dofter ha genomförts. För respektive klass krävs godkänt doftprov, se figur 2.
I samtliga klasser förekommer naturliga störningsdofter. I NW 2 och NW 3 kan det förekomma både
kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter. I NW3 kan det förekomma tomma sök.

Figur 2. Beskrivning av de olika tävlingsdofterna samt störningsdofter.
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Tävlingsvarianter
Tävling i samtliga moment, TSM, innehåller samtliga fyra moment. Samtliga moment ska genomföras
under samma dag för att det ska räknas som en tävling.
För arrangörer som inte har möjlighet att ordna tävling i samtliga moment finns alternativet att
arrangera tävling i enskilt moment, TEM. TEM innebär att tävlande ekipage genomför fyra olika sök
av samma moment. Samtliga sök ska genomföras under samma dag för att det ska räknas som en
tävling. Klassindelningen och momenten är desamma som i TSM.

15.TÄVLINGSMOMENT
Behållarsök
Momentet innebär att ekipaget ska söka av behållare av skiftande art. Momentet kan genomföras
både inomhus och utomhus. Behållarna får ha olika storlekar, former och utseende. För att ett
föremål ska klassificeras som behållare ska den kunna innehålla en bärare av hydrolat.
Behållarna placeras i ett valfritt mönster av domaren. Minsta antalet behållare på tävling är tolv
stycken. Hunden ska ha möjlighet att söka av samtliga behållare inom utsatt tid. Ett urval av
behållarna ska innehålla negativa bärare i samtliga klasser. I det fall behållare förstörs av hund eller
vidrörs av förare ska den aktuella behållaren samt ett urval av övriga behållare bytas ut innan nästa
ekipage tillåts starta.
I behållarsök förekommer endast ett sökområde i alla klasser.
NW1
Endast en doftgömma förekommer. Enbart kartonger får användas. Kartongerna kan vara i
varierande storlek och form. Inga medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
NW2
En eller två doftgömmor förekommer. Alla typer av behållare får användas. Exempel på behållare är
resväskor, hinkar, glasburkar, målarburkar och plasthinkar. Kombinationsdofter och medvetet
ditlagda störningsdofter får förekomma.
NW3
Noll till tre doftgömmor förekommer. Alla typer av behållare får användas. Kombinationsdofter och
medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
Inomhussök
Momentet innebär att ekipaget ska söka av olika inomhusmiljöer. Alla typer av rum kan förekomma.
Ett sökområde kan innefatta rum som angränsar till varandra, till exempel ett sovrum med
tillhörande badrum. Det ska vara möjligt för hunden att söka igenom samtliga utrymmen inom utsatt
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tid. Lokaler där hundar vistas dagligen, exempelvis hunddagis, hundträningslokaler eller liknanden
skall i möjligaste mån undvikas att använda som tävlingsområde.
NW1
Endast en doftgömma förekommer i ett sökområde. Inga medvetet ditlagda störningsdofter får
förekomma.
NW2
En eller två doftgömmor förekommer i ett eller två sökområden. Består inomhussöket av två
sökområden ska det finnas en doftgömma i vardera område då tomma sök inte får förekomma.
Utgörs momentet av endast ett sökområde kan två doftgömmor förekomma i samma område.
Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
NW3
Noll till tre doftgömmor förekommer i ett till tre sökområden. Varje sökområde får innehålla max tre
doftgömmor. Endast ett av dessa sökområden får vara ett tomt sök. Kombinationsdofter och
medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
Utomhussök
Momentet innebär att ekipaget ska söka av olika utomhusmiljöer. I utomhussöket förekommer alltid
naturliga störningsdofter. Ekipaget får gå utanför sökområdet under pågående sök för att till exempel
utnyttja vindens riktning. Det ska vara möjligt för hunden att söka igenom området inom utsatt tid
Utomhussök kan genomföras i olika väderlekar och temperaturer. Domaren avgör om ett moment
ska avbrytas på grund av extrema väderförhållanden.
NW1
Endast en doftgömma förekommer. Inga medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
NW2
En eller två doftgömmor förekommer. Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter får
förekomma.
NW3
Noll till tre doftgömmor förekommer. Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter får
förekomma.
Fordonssök
Momentet innebär att ekipaget söker av fordon utvändigt. Momentet kan genomföras både inomoch utomhus. Som fordon räknas hjälpmedel för transport av människor eller gods, till exempel
personbil, motorcykel, lastbil eller släpvagn. Det ska vara möjligt för hunden att söka av samtliga
fordon inom utsatt tid.
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Domaren avgör vilka fordon som får användas och hur dessa placeras. Avståndet mellan fordonen
bör vara minst 1.5 meter.
Fordonen ska vara stadiga och säkra för hunden. Vid sök av personbil får hunden inte gå under
fordonet. Generellt får hunden inte sätta tassarna på personbil annat än på däcken. Domaren avgör
vad som gäller i den aktuella klassen och vad som gäller vid användning av andra fordon än personbil.
Domaren informerar förare om aktuella regler i samband med banvandring.
NW1
Endast en doftgömma förekommer, söket genomförs på totalt ett till tre fordon. Inga medvetet
ditlagda störningsdofter får förekomma.
NW2
En eller två doftgömmor förekommer, söket genomförs på totalt två till fyra fordon.
Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
NW3
Noll till tre doftgömmor förekommer, söket genomförs på tre till fem fordon. Kombinationsdofter
och medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.
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16.REGLER FÖR DOFTGÖMMOR
Hantering av doftgömma
Bomullstops och/eller möbeltass används som bärare av hydrolat.
Bärare förses med en droppe hydrolat innan tävlingens början. Påfyllning av doftämne alternativt
byte av bärare sker minst en gång var fjärde timme, eller tidigare om domaren anser att det behövs.
Enbart domare får hantera doftgömmor under tävling.
Om gömma består av kombinationsdoft ska hydrolat alltid appliceras på olika bärare. Båda bärarna
kan dock läggas i samma dofthållare.
För att undvika direktsmitta i sökområdet kan dofthållare användas. Dofthållare ska vara oanvända
eller rengjorda. Dofthållare ska vara konstruerad så de släpper igenom doft. Exempel på dofthållare
är mindre behållare i glas eller metall, klämma med magnet, tesil och sugrör etc.
Placering av doftgömma
Doftbärare samt dofthållare ska placeras på sådant sätt att hunden inte kan få direktkontakt med
den.
NW1
Doftgömma får placeras max 120 cm över golv eller mark. Gömman ska vara placerad så alla hundar
kan ta sig ända fram till doftkällan. Gömman kan placeras så hunden kan ta hjälp av miljön för att nå
den, till exempel genom att kliva upp på stol, bänk eller pall.
NW2 och NW3
Doftgömma får placeras max 180 cm över golv eller mark. Gömman kan placeras så hunden inte når
ända fram till doftkällan.
Störningsdoft
Medvetet ditlagda störningsdofter ska vara oåtkomlig för hunden.
Medvetet ditlagda störningsdofter ska placeras minst 120 cm från doftgömma. En medvetet ditlagd
störningsdoft placeras med fördel så hunden passerar den innan hunden når fram till doftgömma.
Negativa bärare
Negativa bomullstops eller möbeltassar ska förekomma i behållarsök i samtliga klasser. Negativa
bärare kan också förekomma i övriga moment i samtliga klasser.
NW1 och NW2
Negativa bärare får inte placeras så att de är synliga för hunden.
NW3
Negativa bärare får placeras så att de är synliga för hunden.
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17.REGLER FÖR TÄVLINGSOMRÅDET
Sökområden
Tävlingsarrangören ansvarar för att samtliga sökområden är utom synhåll för övriga förare.
Två sökområden kan anordnas bredvid varandra med samma tjänstgörande funktionärer förutsatt
att ekipaget genomför momenten direkt efter varandra.
Sökområden ska vara markerade med plastband, koner eller liknande.
Sökområden får flyttas under pågående tävling om domaren anser det nödvändigt. I sådant fall avgör
domaren om ekipage som tidigare genomfört momentet ska behålla sina resultat eller om söken för
dessa ekipage ska göras om.
Tävlingsarrangören kan tillhandahålla ett träningsområde på tävlingsplatsen där tävlande kan träna
sin hund på doft under pågående tävling. Tävlingsarrangören ansvarar för doftgömman i
träningsområdet. Träningsområde ska placeras så risken för påverkan på tävlingens sökområden är
minimal.
Träning på tävlingsområdet
Träning på sökområde får inte förekomma efter det att tävlingsområdet kommit till de tävlandes
kännedom.
På tävlingsplanerade sökområden får det inte förekomma tävling eller träning med tävlingsdofter
inom 30 dagar före tävling.
Hydrolat får inte användas på tävlingsplatsen annat än i tävling och i träningsområde tillhandahållet
av tävlingsarrangören. Sökträning på tävlingsområdet, annat än i det av tävlingsarrangören
iordningställda träningsområdet, får inte förekomma.
Så kallad ”smeller” får inte användas på tävlingsområdet.
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18.TÄVLINGSFUNKTIONÄRER
Tävlingsledare
Tävlingsledaren ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. Tävlingsledare ansvarar för att
kontrollera tävlande ekipages meriter för respektive klass i samband med registrering på
tävlingsdagen.
Tävlingsledare ansvarar för att informera domaren om eventuella avvikelser och säkerhetsaspekter
gällande tävlingsområde inför banvandring.
Tävlingsledare avgör om det är tillåtet för samtliga ekipage att söka utan koppel i ett sökområde.
Tävlingsledare ansvarar för att ett ekipage utom tävlan används för att kontrollera att doftgömma
sprider doft som tänkt och för att valla av sökområde innan tävling påbörjas.
Anordnare av tävling
Anordnaren av tävling ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. Anordnaren ansvarar för
att samtliga blanketter som beskrivits tidigare i regelverket finns tillgängliga. Anordnaren ansvarar för
att tillhandahålla det material och den utrustning som behövs för att utföra tävlingsmomenten.
Anordnaren ska tillhandahålla tidtagningsutrustning. På begäran av domare ska anordnaren
tillhandahålla en funktionär vars uppgift är att ansvara för tidtagning.
Anordnaren ansvarar för att ett ekipage utom tävlan finns tillgängligt för att kontrollera att
doftgömma sprider doft som det är tänkt samt att valla av sökområdet innan tävlingen startar.
Tävlingsdomare
Domare godkänns av Svenska Nose Workklubben. Domare ska vara medlem i klubb inom SKKorganisationen.
En godkänd SNWK tävlingsdomare får enbart döma officiella tävlingar som arrangeras inom SKKorganisationen.
En domare tillåts döma max 25 ekipage per dag. Två domare tillåts döma 50 ekipage per dag. Vid fler
än 50 ekipage på en tävling ska fler domare tillkomma.
Domaren bestämmer storlek av sökområde, maxtid, doftgömmornas antal och placering, eventuella
störningsdofter och placering av dessa i det/de moment som domaren dömer.
Det är domarens ansvar att anpassa svårigheten på söket under rådande omständigheter för den
aktuella tävlingsklassen.
Domaren bestämmer om enskilda förare får söka med okopplad hund trots att den generella
bestämmelsen är att hunden ska vara kopplad i sökområdet.
Domaren kan lämna muntlig och skriftlig återkoppling till förare efter varje genomfört moment.
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19.FÖRE TÄVLINGSSTART
Förtestare
Minst ett ekipage utom tävlan ska användas för att kontrollera spridning av doftgömmor. Detta är av
särskild vikt vid höga gömmor.
Banvandring
Före tävlingsstart ska en banvandring genomföras av samtliga sökområden. Banvandring sker utan
hund.
I samband med banvandring informerar domare om sökområdens utformning, eventuella avvikelser
från gällande regler samt säkerhetsaspekter som tävlingsledaren i förväg uppmärksammat domaren
på.
I NW2 talar domaren om hur många doftgömmor som finns i respektive sökområde.

20.BEDÖMNING AV TÄVLINGSMOMENT
Tidtagning
Varje sökområde tilldelas en söktid på 1-5 minuter. I undantagsfall kan ett område tilldelas längre
söktid. Söktid för respektive moment och område bestäms av domaren innan tävlingens start.
Domaren kan besluta om längre söktid för enskilda förare med hänsyn till eventuella
funktionshinder. Tävlingsledare kan begära att domare ändrar söktid för sökområde.
Tidtagning startar när hund eller förare passerar markerad startlinje. Tidtagaren meddelar föraren
när 30 sekunder av den utsatta tiden återstår.
NW1
När föraren bedömer att hunden hittat doftgömman meddelar föraren detta genom att sträcka upp
en hand och säga ”markerat”. När föraren meddelat ”markerat” stoppas tiden.
NW2
Föraren får veta antalet doftgömmor på banvandringen. När föraren bedömer att hunden hittat en
doftgömma meddelar föraren detta genom att sträcka upp en hand och säga ”markerat”. Domaren
meddelar om det är rätt eller fel. Vid ”rätt” får föraren belöna sin hund och fortsätta momentet.
Tiden stoppas när föraren meddelar ”färdig”. Om föraren inte meddelar ”färdig” inom tiden, tilldelas
ekipaget maxtid. Ekipaget får behålla tidigare erhållna poäng som de samlat på sig från det aktuella
sökområdet.
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Föraren kan meddela ”färdig” även om ekipaget inte hittat alla gömmor. Ekipaget får behålla tidigare
erhållna poäng som de samlat på sig från det aktuella sökområdet samt att stopptiden noteras i
domarprotokollet.
Inga poäng utdelas för meddelandet ”färdig”.
NW3
Föraren får inte veta antalet doftgömmor i förväg. När föraren bedömer att hunden hittat en
doftgömma meddelar föraren detta genom att sträcka upp en hand och säga ”markerat”. Domaren
meddelar om det är rätt. Vid ”rätt” får föraren belöna sin hund och fortsätta momentet.
I NW3 kan tomma sök förekomma. Tiden stoppas när föraren meddelar ”färdig”. Föraren meddelar
”färdig” när denna bedömer att hunden har hittat alla doftgömmor eller när hunden sökt av
området/behållarna utan att det finns några gömmor.
Om föraren inte meddelar ”färdig” inom tiden, tilldelas ekipaget maxtid. Ekipaget får behålla tidigare
erhållna poäng som de samlat på sig från det aktuella sökområdet.
Föraren kan meddela ”färdig” även om ekipaget inte hittat alla gömmor. Ekipaget får behålla tidigare
erhållna poäng som de samlat på sig från det aktuella sökområdet samt att stopptiden noteras i
domarprotokollet.
Poäng tilldelas för meddelandet ”färdig” enbart om ekipaget hittat alla eventuella doftgömmor i
sökområdet.
NW3 inomhussök kan innehålla upp till tre sökområden. Bedömer föraren att alla doftgömmor i ett
område är hittade så meddelar föraren ”färdig” och får enligt domarens anvisningar förflytta sig till
nästa område och fortsätta söket. Tiden kan pausas efter ”färdig” meddelandet i de fall
inomhussöket består av flera sökområden. Tiden stoppas när föraren meddelat ”färdig” i sista
sökområdet.
Belöning
Föraren får ge sin hund belöning under pågående sök. I de fall föraren meddelar ”markerat”, ska
föraren avvakta med att belöna hunden tills domaren har bekräftat att det är rätt. Detta för att
minimera risken för att hunden belönas på en utlagd störningsdoft.
I de fall ekipaget inte hittar en doftgömma inom den utsatta tiden eller om föraren felaktigt
meddelat ”markerat” ska domaren berätta var en av doftgömmorna finns så att föraren ges
möjlighet att belöna hunden efter genomfört sök.
I NW3 inomhussök där flera sökområden förekommer berättar domaren om och var en gömma finns
i sista sökområdet så att föraren ges möjlighet att belöna sin hund efter genomfört sök. Om det sista
sökområdet är tomt och föraren felaktigt meddelat ”markerat” har föraren möjlighet att belöna sin
hund för en tidigare gömma.
Belöningen får inte ges närmare än 20 cm från doftkällan.
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Felmarkering
Om föraren felaktigt meddelat ”markerat” avbryts momentet i det aktuella sökområdet. Ekipaget
tilldelas maxtid och får två fel för felmarkering. I NW2 och NW3 behåller ekipaget tidigare erhållna
poäng.
Lyft av hund
Hund får lyftas under pågående sök.
Påverkan av sökområde
Det är inte tillåtet för föraren att vidröra föremål i ett sökområde utan domarens tillåtelse.
Förare som vidrör föremål i sökområde tilldelas fel.
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21.POÄNGBERÄKNING
Tävling i Nose Work består av flera moment som tillsammans ger totalt 100 poäng.
Tävling samtliga moment, TSM
Poängen fördelas mellan de fyra olika momenten med 25 poäng per moment.
Tävling enskilt moment, TEM
Poängen fördelas mellan de fyra olika momenten med 25 poäng per moment.
Poängfördelning i sökområde
Poängfördelningen kan variera beroende på momentets utformning och aktuell klass, se Figur 3 och
4. Domaren avgör hur många poäng varje doftgömma är värd. Den doftgömma som domaren anser
svårast ska vara den som ger flest poäng. En funnen doftgömma ger alltid poäng. Poäng utdelas även
när förare korrekt meddelar ”färdig” i ett sökområde där föraren inte vet hur många doftgömmor
som finns.
Föraren ska på fråga från domaren kunna visa var hunden påvisade doftgömman.
Domaren avgör om hunden är tillräckligt nära doftgömman när föraren meddelar ”markerat” för att
ekipaget ska erhålla poäng för aktuell gömma. I NW1 ska hunden vara framme vid doftkällan när
föraren meddelar ”markerat” för att ekipaget ska tilldelas poäng.

Figur 3. Exempel på poängfördelning i NW1 och NW2.

Exempel poängfördelning i NW2
En domare väljer att placera två doftgömmor i ett sökområde. Den ena gömman är placerad på ett
sådant sätt att domaren bedömer den som svår för hunden att lokalisera. Den andra gömman
bedömer domaren som lättare för hunden att lokalisera. I detta fall kan domaren bestämma att den
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svårare doftgömman är värd 15 poäng medan den lättare gömman är värd 10 poäng. Tillsammans
ger gömmorna totalt 25 poäng.

Figur 4. Exempel på poängfördelning i NW3.

Exempel poängfördelning i NW3
I NW3 kan det förekomma upp till tre doftgömmor i ett sökområde, det vill säga max nio
doftgömmor i ett inomhussök där upp till tre sökområden får förekomma. Varje sökmoment ger
maximalt 25 poäng. Poängen fördelas av domaren på de olika doftgömmornas bedömda
svårighetsgrad samt för korrekt meddelade ”färdig!” till domaren. I exemplet ovan fördelas 25 poäng
mellan nio gömmor samt tre ”färdig”-meddelanden.
I NW3 kan det förekomma tomma sök. Detta innebär att moment med endast ett sökområde,
exempelvis fordonsök, kan vara helt utan doftgömma. I det fallet är alltså meddelandet ”färdig” värt
25 poäng.
Fel
Domaren kan utdela fel när ekipaget är i sökområdet. Antalet fel påverkar ekipagets placering i
tävlingen. Vid fler än totalt tre fel förlorar ekipaget möjlighet till diplom. Vissa typer av fel utesluter
möjligheten för ekipaget att slutföra momentet. Domaren kan tilldela max tre fel vid upprepade fel
av samma art.
Domaren kan välja att inte utdöma fel om ett ekipage på grund av funktionsnedsättning behöver
bryta mot en generell bestämmelse eller regel för att genomföra söket.
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Kategori 1 - 1 fel
 Föraren korrigerar hunden
 Föraren flyttar saker utan att domaren tillfrågats och givit sitt medgivande
 Hunden sätter tassarna på lacken på ett fordon i fordonssök när detta inte är tillåtet
 Föraren tillåter sin hund att gå under ett fordon när detta inte är tillåtet
 Föraren tar av hunden kopplet utan domarens tillstånd
 Föraren belönar hunden efter att denne har meddelat markerat utan att domaren meddelat att
det är rätt
 Förare eller hund tappar belöning (godis, leksak) i sökområdet eller på annat sätt smittar
sökområdet.
Momentet avbryts om ett ekipage tilldelas fler än tre fel ur kategori 1. Ekipaget tilldelas maxtid och
får behålla tidigare erhållna poäng i det aktuella momentet.
Kategori 2 - 2 fel
 Hunden gör kraftig åverkan på sökområdet, till exempel förstör kartonger, gräver och krafsar
 Föraren meddelar ”markerat” felaktigt
Ekipaget tilldelas maxtid och momentet avbryts för det aktuella sökområdet. I NW2 och NW3 får
ekipaget behålla tidigare erhållna poäng i det aktuella momentet.
Om föraren meddelar ”markerat” felaktigt i ett moment där flera sökområden ingår avbryts endast
det aktuella sökområdet. Ekipaget tillåts fortsätta söka i resterande områden.
Kategori 3 - 3 fel
 Hunden uträttar sina behov under pågående moment (gäller även hund som bär kisskydd)
 Domaren avbryter momentet, till exempel om hunden bedöms som stressad, har ont eller om
föraren utsätter sin hund för fara
 Hund lämnar området och uppfattas som okontrollerbar
Ekipaget tilldelas maxtid och momentet avbryts för det aktuella sökområdet. I NW2 och NW3 får
ekipaget behålla tidigare erhållna poäng i det aktuella momentet.
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Avbrutet sök
Om föraren väljer att avbryta ett sök av någon anledning tilldelas noll poäng, noll fel och maxtid för
momentet.
Domaren kan avbryta ett ekipage från fortsatt tävlan i det aktuella sökmomentet om det är
uppenbart att hunden inte vet vad som förväntas av den eller i de fall hunden riskerar att fara illa.
Om detta sker så tilldelas ekipaget maxtid samt får behålla tidigare erhållna poäng från det aktuella
söket.
Placering
Placering i tävlingen sker enligt följande:




Flest Poäng
Minst antal fel
Kortast tid (mm:ss:tt)

Uppflyttning
Uppflyttning sker när ekipage uppnått full poäng och max totalt tre fel vid tre olika tävlingstillfällen.
Ett ekipage som blivit uppflyttat till högre klass får inte tävla i lägre klass.
Ett ekipage som uppnått mindre än 50 poäng per tävling i aktuell klass vid tre olika tävlingstillfällen
får flytta ner till lägre klass.
Ett ekipage som inte deltagit i tävling i sin klass under ett år får flytta ner till lägre klass.
Innan ett ekipage tillåts tävla i högre klass krävs ett godkänt doftprov för aktuell klass.
Uppflyttning i TSM och uppflyttning i TEM sker separerat.
Diplom
Diplom utdelas i TSM och TEM. Diplom tilldelas ekipage som erhållit 100 poäng i en tävling med
totalt max tre fel.
Utmärkelse för särskilt samspelt ekipage
Utmärkelse för särskilt samspel ekipage, SSE, utdelas på tävling med minst två domare. Utmärkelsen
innebär att ekipaget uppvisat utmärkt samarbete eller sökteknik.
Domaren noterar SSE och en motivering till utmärkelsen av särskilt samspelta ekipage på
domarprotokollet. Alla ekipage som erhåller utmärkelsen SSE på samtliga moment under en tävling
tilldelas diplom och hederspris.
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22.ORDLISTA
Bärare av doft: Bomullstops eller möbeltass med hydrolat.
Dofthållare: Ett ihåligt föremål som kan och är avsett att inrymma bärare av doft.
Doftgömma: Bärare av doft eller dofthållare med hydrolat som gömts på sökområdet.
Doftkälla: Den plats där doftgömman avger flest doftmolekyler
Doftprovsarrangör: Faktisk eller juridisk person som genomför doftprov.
Ekipage: Förare och hund.
Förare: Person som deltar med hund på en tävling.
Kartong för behållarsök: Kraftigt papper, ofta wellpapp, som bland annat används i förpackningar.
Negativa bärare: Bomullstops eller möbeltass utan hydrolat.
Naturliga störningsdofter: Dofter som naturligt kan förekomma i behållare eller i en sökmiljö.
Störningsdofter: Dofter som medvetet har utplacerats av domare med syfte att försvåra för hunden.
Sökmoment: Behållarsök, fordonssök, inomhussök eller utomhussök.
Sökområde: Ett särskilt område designerat till ett prov eller sökmoment.
Tomsök: Ett sökområde där det inte finns någon doftgömma utplacerad.
Tävlande: Person som deltar på tävling som förare.
Tävlingsarrangör: Faktisk eller juridisk person som genomför tävling.
Tävlingsledare: Den person som är ansvarig för tävlingen på plats.
Tävlingsområde: Hela området där det förekommer aktiviteter med anknytning till en tävling.
Provledare: Doftprovsdomare eller tävlingsdomare.
Provområde: Hela området där det förekommer aktiviteter med anknytning till ett doftprov.
Prov och tävlingsdofter: Hydrolater av eukalyptus, lavendel eller lagerblad som används på tävling.
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