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Förord 
Vad är K9 Nose Work? 
Sporten K9 Nose Work, som skapades av grundarna till den amerikanska organisationen 
NACSWTM (National Association of Canine Scent Work), inspirerades av specialsöksträning 
för tjänstehundar och dess moment grundar sig på den sortens träning och arbete. Denna 
specialsökssport benämns K9 Nose Work och styrs och regleras av organisationen. 

En av många utmaningar som drabbar tjänstehundar och deras förare är att de stöter på 
nya miljöer och förhållanden dagligen. Detta motsvaras i sporten av att varje 
tävlingssituation bjuder på olika platser och omständigheter. Dessutom kan förhållandena 
ändras under dagen beroende på faktorer utom kontroll, till exempel vädret. Därför skall 
man vara medveten om att även om allmänna regler och riktlinjer följs, kan ekipage råka ut 
för en del avvikelser vid varje tävling. 
 
Prov i K9 Nose Work 
Prov hålls i tävlingssyfte, för att meritera sin hund eller bådadera. Endast prov som är 
godkända av Nose Work-klubben erbjuder följande officiella diplom: NW1, NW2, NW3, 
NWL1, NWL2, NWL3, NWU1, NWU2, NWU3, NWI1, NWI2, NWI3, NWF1, NWF2, NWF3, NW3 
Elit, NW3-L, NW3-U, NW3-I och NW3-F. Ansvarig för varje prov och det obligatoriska 
Doftdiskrimineringstestet skall vara en auktoriserad testledare och en av Nose Work-klubben 
godkänd domare. 
 
Nose Work-klubben 
Nose Work-klubben fastställer de regler och riktlinjer som gäller för sporten K9 Nose Work. 
Klubben administrerar diplom och instruktörsbevis. För att delta i prov anordnade av 
klubben skall man vara medlem. 
 
Nose Work-klubbens mål 
Målet för Nose Work-klubben är att sporten K9 Nose Work skall vara en säker, rolig och 
rättvis sport för hundar och hundälskare, genom att de kan delta i Doftdiskrimineringstest 
och prov i K9 Nose Work. 
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Villkor för deltagande i doftdiskrimineringstest (DDP) och prov 
 
Ålder och hälsa för hundar 
För att delta i DDP måste hunden vara minst sex månader gammal. Hundar som deltar i prov 
skall vara minst tolv månader gamla. Alla hundar måste vara friska på tävlingsdagen och 
uppvisa giltiga vaccinationsintyg. 
 
Ålder och hälsa för förare, funktionärer och åskådare 
Förare måste vara minst 13 år gamla. En vuxen måste hela tiden medfölja förare under 16 år 
vid officiella arrangemang. Denna vuxne får inte delta i tävlingen med en annan hund. 

För minderåriga som inte tävlar med en hund men som är med vid ett arrangemang, 
antingen som funktionär eller åskådare, gäller följande: 

 Funktionärer måste vara minst 13 år gamla 

 Alla som är under 16 måste ha en vuxen med sig hela tiden 
Det grundläggande i sporten är att ekipagen utsätts för verklighetstrogna scenarier i 
varierande terräng och miljö. Alla ekipage måste klara av samma förhållanden, ingångar, 
utgångar, startlinjer och så vidare. Ofta måste man på tävlingen gå ganska långa sträckor 
från parkeringsplatsen till själva sökområdet och inte sällan över ojämn terräng beroende på 
var tävlingsplatsen är förlagd. Både hundar och förare måste därför vara beredda på att det 
kan vara fysiskt påfrestande att ta sig från ett område till ett annat. Deltagare måste 
förvänta sig att en stor del av dagen får de och deras hundar tillbringa utomhus eller i sina 
bilar. 
 
Medlemskap 
Förare måste vara medlemmar i Nose Work-klubben för att få lov att tävla i de av klubben 
anordnade proven och doftdiskrimineringstesten. Tävlande hundar måste vara registrerade 
hos klubben. Detta kan ske online på klubbens hemsida. Alla medlemmar åtar sig att följa 
klubbens regler. En medlem kan bli avstängd under en viss tid eller utesluten ur klubben om 
han eller hon bryter mot reglerna. 
 
Funktionärer 
Testledare Testledaren är ansvarig för att ett arrangemang genomförs enligt reglerna. 

Testledaren ansvarar också för alla doftgömmor vid ett arrangemang. Klubben 
tilldelar varje test eller prov en testledare. 

Domare Domaren avgör om föraren korrekt meddelat en upptäckt och bestämmer om 
felpoäng skall delas ut. Klubben tilldelar varje test eller prov en domare. 

Assistent Assistenten hjälper testledaren. Detta är en frivillig post, och om man behöver 
en assistent tilldelas en sådan av klubben. 
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Regler för DDP och prov 
 
Före deltagande i arrangemang av Nose Work-klubben skall tävlande vara väl införstådda 
med gällande regler 
Alla som deltar och medverkar vid ett prov eller test förväntas uppträda sportsligt mot 
varandra, mot domare och mot arrangörer och funktionärer. Reglerna gäller för hela provet 
eller DDP:t från att man anländer till dess att man lämnar provområdet.  

På grund av oförutsedda händelser kan smärre förändringar i regelverket förekomma på 
provdagen. Förare blir informerade om eventuella ändringar vid testledarens information i 
början av provet. 
 
Protest och besvär 
Den som deltagit i prov eller DDP med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt äger söka 
rättelse genom att avge protest till domare. Protest får inte avse domslut utan endast 
tekniskt fel. Protest skall vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast en halvtimme efter 
det att momenten slutförts i aktuell klass. Avslagen protest skall skriftligen motiveras. 

Klagande som inte låter sig nöja med domarens domslut kan besvära sig hos Nose Work-
klubbens styrelse. Besvär skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att klagande 
fått del av domarens beslut. 
 
Force majeure 
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blir inställt 
på grund av force majeure. 
 
Återbetalning 
Anmälningsavgiften återbetalas inte om hunden blir diskvalificerad eller tagen ur provet av 
domare eller testledare. 
 
Regler för sökområdena 

 Tävlande måste vara medlem i Nose Work-klubben. 
 En och samma förare måste delta med samma hund i alla söken under ett och 

samma prov. Vid ett DDT skall en och samma förare delta med en hund. Varje doft 
har ett eget test och man kan ha en annan förare i ett annat test. 

 Varje ekipage skall vara på plats innan det är deras tur vid varje sök. 
 Den tävlande får kommunicera och prata med sin hund under hela provet eller 

testet. 
 Eventuella frågor och farhågor om söket tas upp vid testledarens informationsmöte. 

När provet väl börjat skall frågor riktas till domarassistenten under tiden söket pågår, 
eller till testledaren efter söket är avklarat. Domaren kan träda in för att förklara om 
det behövs. 

 Tiden startas när hundens nos korsar startlinjen eller tröskeln. Den tävlande får 
uppehålla sig upp till 10 sekunder vid startlinjen eller tröskeln innan söket påbörjas. 
Ytterligare tid kan tilldelas av testledaren för sök där man inte gör någon genomgång. 
Om startlinjen består av en stängd dörr får man öppna denna inom sina 10 sekunder. 
Hunden måste anträda sökområdet genom att passera startlinjen. 
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 Tidhållaren kan varna när det är 30 sekunder kvar vid alla klasser och DDP. I prov med 
specialmoment varnas det för 30 sekunder kvar om söket är längre än en minut. Man 
kan inte räkna med att tidhållaren varnar. 

 Den tävlande får ha med sig hundens belöning under hela provet (godis, leksak etc). 
Föraren måste undvika att smitta sökområdena med godbitar. Felpoäng delas ut om 
man fördärvar sökområdet genom att tappa smulor och godbitar. Se vidare avsnittet 
om poängberäkning. 

 
Hundens och förarens utrustning 
Förare 

 Den tävlande bör ha bekväma kläder. Man får ha träningsväst, keps, godispåse etc. 
Huvudkameror är tillåtna vid DDP men inte på prov. 

Hund 
 Platta halsband, selar och koppel eller lina (vilken längd som helst inklusive flexi) är 

den enda tillåtna utrustningen vid söket. Inga elektroniska eller fjärrstyrda 
träningsanordningar är tillåtna. Hundar får inte bära kamera vid DDP eller prov. 

 Tillbehör är tillåtna om de bedöms vara till fördel för hundens välmående eller 
trygghet, till exempel boots, täcken, tröjor och hårband. Om domaren eller 
testledaren anser att utrustningen stör söket, gör otillbörlig reklam eller innebär en 
risk kan den tävlande nödgas ta av sagd utrustning. Tillbehör som utsöndrar doft, till 
exempel DAP-halsband, är inte tillåtna under söken. Munkorg får inte bäras på 
tävlingsområdet. Vid särskilda frågor om utrustning eller tillbehör, skicka ett e-
postmeddelande till klubben minst 14 dagar före provet. 

 Löptikar måste bära trosor. Förare som vill att deras hund skall bära trosor av 
medicinska skäl måste skicka en förfrågan minst 14 dagar före provet. Sådan 
förfrågan måste skickas före varje prov eller DDP. Att förfrågan blivit godkänd vid ett 
arrangemang innebär inte automatiskt att den kommer godkännas vid ett annat. Om 
förfrågan godtas skall den tävlande medföra ett veterinärintyg som klargör av vilka 
skäl hunden måste bära trosor. 

 
Anmälan till DDT och prov 
Anmälan sker online via arrangören. De kontrollerar att föraren är medlem och att hunden 
erhållit rätt DDP och nivå för att tävla i aktuell klass. Frågor om arrangemanget ställs till 
respektive arrangör. 

Arrangören bestämmer maximiantalet deltagare i en klass. Vid DDP kan deltagandet 
bestämmas antingen genom den ordning anmälningarna kommer in eller genom lottning. 
Vid prov sker det genom lottning. 
 
Disciplinära åtgärder 
Om en person som befinner sig på tävlingsområdet uppträder otillbörligt mot en hund eller 
annan person, beter sig osportsligt, utsätter andra för säkerhetsrisker (inklusive inte kan 
kontrollera sin hund/ar), för en hund/ar som kan skada en annan hund eller människa, eller 
inte följer reglerna, har testledaren, arrangören, domaren eller assistenten rätt att avföra 
denna person från tävlingsområdet oavsett om han eller hon är anmäld till tävlingen eller 
inte. Inga anmälningsavgifter återbetalas i detta fall. 

Oacceptabelt beteende hos en hund mot människa eller annan hund kan resultera i att 
hunden avvisas från tävlingsplatsen. Oacceptabelt beteende som slutar i bett mot människa 
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eller hund kan sluta med att hunden avstängs från alla arrangemang anordnade av Nose 
Work-klubben. 

Oacceptabelt beteende inklusive kränkningar och trakasserier hos en person mot 
hundar eller andra människor kan resultera i att personen måste avvisas från tävlingsplatsen. 
Oacceptabelt beteende som slutar med fysisk kontakt mot människa eller hund kan sluta 
med att personen avstängs från alla arrangemang anordnade av Nose Work-klubben. 

Om en hund eller person avvisas från tävlingsplatsen skall testledaren eller assistenten 
fylla i en avvikelserapport och hundföraren eller den avvisade personen får en kopia av 
rapporten. Testledaren informerar om händelsen till Nose Work-klubben inom 48 timmar. 
En kopia av rapporten skickas per e-post till klubben inom en vecka 

Allvarlig eller upprepad aggression hos en hund kan innebära avstängning från Nose 
Work-klubbens arrangemang. Föraren behåller sitt medlemskap och får tävla med andra 
registrerade hundar. 
 
Säkerhets- och platsföreskrifter 

 Det får inte förekomma träning eller inofficiellt användande av måldofterna på prov 
eller DDP under tävlingen. Inte heller får man lov att träna på platsen för provet 
innan det genomförs så fort det tillkännagetts var det skall vara. 

 Det är inte lämpligt att besöka platsen för provet före provdatum. Våra 
tävlingsplatser är verkliga sökområden där människor exempelvis arbetar och går till 
skolan. Om man besöker tävlingsplatsen i förväg riskerar vi att bli av med den i 
framtiden. 

 Det är förbjudet att medföra och/eller nyttja alkohol på tävlingsplatsen. 
 Det kan finnas regler mot rökning på tävlingsplatsen. Var vänlig och visa hänsyn till 

andra om du kommer till en tävlingsplats där man får lov att röka. 
 Hundar skall använda en särskilt iordningsställd rastplats så att de inte påverkar 

några sökområden och dessutom respektera de villkor som gäller på tävlingsplatsen. 
 Förare måste plocka upp efter sin hund och kan avvisas om de underlåter att göra 

detta. 
 Förare måste se till att deras hund befinner sig på ett säkert avstånd (minst 2,5 

meter) från alla andra hundar hela tiden såvida inte båda ägarna medger att 
hundarna får hälsa/leka. 

 Hundar måste vara kopplade hela tiden utom om de deltar i ett tävlingsmoment där 
det är tillåtet att föra okopplad hund. När hunden inte tävlar måste den ha på sig ett 
koppel som är max 2 meter långt. Om man är på väg till start får man ha ett längre 
koppel eller lina, men det skall hållas så att det är max 2 meter. Flexikoppel är endast 
tillåtna i DDP eller på prov, inte på tävlingsplatsen. Detta gäller alla hundar, vare sig 
de är anmälda och skall tävla eller inte. Fotnot: Om du byter koppel eller lina före 
eller efter ett moment måste du fysiskt hålla hunden i halsbandet eller kopplet hela 
tiden medan du byter. 

 Hundar får inte lämnas utan uppsikt utom om de sitter säkert i bil eller bur. 
 Om vädret blir extremt varmt eller kallt skall deltagare se till att hålla hunden lagom 

varm i bilen eller i en bur bredvid bilen. Om det är mycket varmt måste hunden ha 
skugga, luftgenomströmning och tillgång till vatten. 

 Hundar får inte vara lösa i bilar med öppna fönster eller fastbundna i ett fordon eller 
på andra ställen. Tävlande skall hålla sina hundar i bur eller stängd bil då de inte 
tävlar. Som prov och tävlingar är upplagda finns vanligen inte möjlighet för hundarna 
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att gå omkring i koppel mellan momenten. Tävlande skall ta med sig egen skugga i 
form av tält eller kylfiltar att lägga på vindrutan. 

 Föraren är ansvarig för att hunden genomför söken på ett säkert sätt. Det finns aldrig 
avsiktligt några farliga föremål, men arrangören och klubben är inte ansvariga för 
oförutsedda faror. Det är upp till föraren att avgöra om ett sök är riskfritt för hunden. 
Arrangören är inte återbetalningsskyldig om en tävlande bestämmer sig för att bryta 
på grund av potentiell fara. 

 Löptikar får lov att tävla i Nose Work-prov. Löptikar får lov att delta i DDP om 
arrangemanget tillåter det. Var vänlig och kontakta arrangören för DDP för att se om 
du kan ställa upp. Löptikar går sist i varje moment och som sista hund i ett DDP. De 
måste också ha på sig trosor. Förare som har löptik måste hålla hunden instängd i 
bilen till dess att det är deras tur. Om arrangören har iordningställt en särskild 
rastplats skall denna användas. 

 
Mer än en hund 

 En förare får inte lov att tävla med fler än en hund i samma prov. Man får lov att 
delta med fler än en hund om de tävlar på olika dagar i en dubblerad tävling – om 
arrangören tillåter detta. Man får också lov att delta med fler än en hund i prov med 
specialmoment om de ställer upp i olika moment samma dag. En ägare kan dock 
anmäla fler än en hund om varje hund har var sin förare. Alla deltagande förare och 
hundar måste vara registrerade i Nose Work-klubben. 

 En del DDT erbjuder möjligheten att ställa upp med fler än en hund om plats och tid 
så tillåter. Man måste kontakta arrangören för varje DDP för att se om detta gäller. 

 
Fotografering och filmning 

 Filmer och fotografier av prov och tävlingsplatser är inte tillåtet utom av särskilda 
godkända fotografer och filmare. Inga prov eller delar av prov får filmas eller 
fotograferas för kommersiella eller andra ändamål utan skriftligt godkännande av 
Nose Work-klubben. Detta gäller tävlande, åskådare och funktionärer. 

 När man anmäler sig ger man automatiskt Nose Work-klubben eller en representant 
för dem rätt att filma (och senare sprida filmen) under hela arrangemanget. En sådan 
film tillhör Nose Work-klubben och genom att anmäla sig har man avsagt sig alla 
rättigheter till filmen. 

 
 
Riktlinjer för genomförandet 

 Förare måste anmäla sig till sekretariatet vid ankomst till tävlingsplatsen. Förare skall 
här tilldelas sitt startnummer. 

 Testledaren informerar förarna om eventuella regeländringar som gäller den aktuella 
platsen och sökområdena. 

 Ibland ordnas en genomgång av sökområdet (utan hund) vilket ger föraren möjlighet 
att bedöma sökområdet och se var startlinjerna och avgränsningarna finns. Prov i 
specialmoment har vanligen inte dessa genomgångar. Det är meningen att 
tävlingsplatsen ska spegla verkliga situationer. Arrangören avlägsnar uppenbara faror 
för hunden (till exempel råttgift), men miljön kanske inte är helt ofördärvad och det 
kan finnas oidentifierade faror. Det är förarens ansvar att bestämma hur hon ska ta 
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sig igenom varje område med sin hund på ett riskfritt sätt. Arrangören är inte 
återbetalningsskyldig om föraren bestämmer sig för att bryta. 

 Arrangören kan sätta upp ett uppvärmningsområde med minst en känd doftgömma. 
Området får beträdas av ett ekipage i taget. Hundar som är på gång att starta har 
företräde före övriga. Detta område kan också användas för att ge hunden ett lyckat 
sök i det fall den misslyckats i ett moment. 

 Antalet doftgömmor tillkännages i testledarens information eller, i Prov med 
specialmoment, precis innan man går in i sökområdet, om det är en klass där detta 
tillåts. Undantag görs i högre klasser där man kan behöva meddela ”tomt” eller 
”färdig”. 

 Förare får reda på maxtider för varje moment samt hur många poäng man kan få i 
testledarens information eller, i Prov med specialmoment, precis innan man går in i 
sökområdet.  

 Startordningen anslås där förarna samlas. 
 
Allmänna provregler 

 Om förare vill flytta på föremål eller möbler i ett sök måste domaren godkänna detta 
först. 

 Förare får inte vidröra föremål, möbler eller fordon i sökområdet utan domarens 
tillåtelse såvida inte testledaren specificerat att man får det. Man måste be om 
tillåtelse också om man vill öppna stängda dörrar. 

 De flesta sök sker med kopplad hund. Inomhussöket är det moment där det vanligen 
tillåts att man för fram en lös hund. Lös hund kan tillåtas i andra moment om platsen 
eller lokalen medger att detta kan ske på ett säkert sätt. 

 I NW1 och Steg 1 i Prov med specialmoment stannar man tiden när föraren meddelar 
sin upptäckt genom att ropa ”upptäckt”. I NW2 och Steg 2 i Prov med specialmoment 
stannar man tiden när föraren ropar ”färdig”. I NW3 och Steg 3 i Prov med 
specialmoment stannar man tiden när föraren ropar ”färdig”. ”Färdig” måste utropas 
innan maxtiden gått ut.  

 Man stannar inte tiden mellan doftgömmor om det finns fler än en i ett sökområde. 
 I NW2 och NW3 har varje inomhussökområde sin egen maxtid. Dessa är oberoende 

av varandra och föraren påbörjar sin ”nya” tid när hon går in i nästa sökområde. Den 
totala poängen på inomhussöket räknas ihop från de olika söktiderna. 

 Även om hunden markerar en doft räknas det inte som giltigt förrän föraren ropat 
”upptäckt”. 

 Om omständigheterna gör att domaren inte kan höra att föraren ropar ”upptäckt”, 
eller om det finns andra omständigheter som gör att detta meddelande inte passar, 
kan testledaren bestämma ett alternativt sätt att meddela upptäckt, till exempel en 
höjd arm. Detta talas om i informationen som testledaren ger förarna. 

 Det är tiden på tidtagaruret som avgör den gällande tiden, inte att tidtagaren 
muntligt informerar att tiden gått ut. 

 En förare får inte ropa ”upptäckt” och avse ett område där hunden för närvarande 
inte befinner sig. 

 Sökområdesetikett: Domaren kan dela ut felpoäng om ekipaget har fördärvat 
sökområdet. Detta innebär bland annat att man smittar eller skadar/förstör lådor 
eller andra föremål, att man tappar eller glömmer godbitar eller leksaker i området, 
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att hunden rastar sig, att man flyttar eller vidrör föremål utan tillåtelse från domaren 
och så vidare. 

 Nose Work-klubben rekommenderar starkt att man avlåter sig från att besöka en 
tävlingsplats före provdatum. De flesta prov hålls på privat mark eller i privata 
fastigheter och vi måste respektera ägaren. Man skall inte besöka provplatsen även 
om denna är offentlig inom 6 månader före provdatum. Syftet med K9 Nose Work är 
att hunden skall söka igenom ett nytt område. Dessutom kan träning på 
tävlingsplatsen före provdatum orsaka smitta som påverkar tävlingen negativt. 

 Förare får inte titta på när andra deltagare i samma prov söker. 
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Diplom 
 
 
Villkor för att delta 
DDT #1 (Eukalyptus)  NW1 och Steg 1 i prov med specialmoment 
DDT #2 (Lagerblad)  NW2 och Steg 2 i prov med specialmoment 
DDT #3 (Lavendel)  NW3 och Steg 3 i prov med specialmoment 
 
 
Prov med specialmoment 
 

NWL1 Steg 1 Behållarsök 
NWF1 Steg 1 Fordonssök 
NWU1 Steg 1 Utomhussök 
NWI1 Steg 1 Inomhussök 
 
NWL2 Steg 2 Behållarsök 
NWF2 Steg 2 Fordonssök 
NWU2 Steg 2 Utomhussök 
NWI2 Steg 2 Inomhussök 
 
NWL3 Steg 3 Behållarsök 
NWF3 Steg 3 Fordonssök 
NWU3 Steg 3 Utomhussök 
NWI3 Steg 3 Inomhussök 

 
I Steg 1, Steg 2 och Steg 3 i Prov med specialmoment måste ekipaget klara alla 
sök i ett och samma prov eller bli godkänd i två olika prov på samma 
nivå/moment. Se avsnittet om poängberäkning. 
 
 
Nose Work-prov 
 

NW1 
NW2 
NW3 

 
För dessa diplom måste ekipaget klara alla moment (Behållarsök, Inomhussök, 
Utomhussök och Fordonssök) vid samma prov. 
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Elitdiplom i NW3-moment 
 
NW3-L NW3 Elit Behållarsök 
NW3-I NW3 Elit Inomhussök 
NW3-U NW3 Elit Utomhussök 
NW3-F NW3 Elit Fordonssök 

 
Dessa diplom erhålls när man klarar ett NW3-moment vid tre olika prov. De 
motsvarar inte NW3-diplomet, vilket kräver att man klarat alla 4 moment vid 
ett och samma prov. Elitdiplom i NW3-moment kan erhållas var för sig samt 
innan man erhåller NW3-diplomet. 
 
 
Elitdiplom i NW3 
Detta diplom erhålls när man klarat NW3 i tre olika prov. 
 
 
*Särskilt samspelta 
Detta är inte en merit men se förklaring nedan. 
 
 
Riktlinjer för diplom och erhållande av diplom 
Diplom kan endast erhållas vid officiella prov anordnade av Nose Work-klubben. En 
auktoriserad testledare måste ansvara för provet och alla officiella prov måste dömas av 
godkända domare. Villkoren för erhållande av diplom kan ändras och kommer utvecklas 
efter hand. Tävlande bör se till att de alltid har den senast uppdaterade versionen av 
regelboken. 

Diplom tilldelas den hund som gjort ett godkänt DDT och i övriga fall klarat närmast 
föregående klass och andra krav för att delta. De som tävlar för att erhålla diplom måste 
klara full poäng i varje moment, får inte överskrida maxtiden och inte dra på sig mer än 
totalt 3 felpoäng. Man tilldelas NW1-, NW2- och NW3-diplom om man får 100 poäng vid ett 
och samma prov. För att tilldelas NW3-F, NW3-U, NW3-I och NW3-L måste man nå 
maxpoäng vid tre tillfällen och för Elitdiplom i NW3 krävs maxpoäng i alla moment vid tre 
olika prov. Endast ett av följande diplom (NW1, NW2 och NW3) kan delas ut vid ett tillfälle 
och de måste erhållas i den ordningen. För att tilldelas diplom i Prov med specialmoment 
skall man uppnå maxpoäng vid ett prov eller godkänt resultat på samma nivå vid två olika 
prov. 

Tävlande måste vänta 14 dagar innan de kan tävla på nästa nivå. 
Diplomen tilldelas hunden även om hela ekipaget bedöms under provet. En hund kan 

tävla vid olika prov med olika förare, så länge förarna är registrerade hos Nose Work-
klubben. Det är hundens nivå som styr vilken klass hunden kan delta i. 
 
 
 



Regler för prov i K9 Nose Work  2014-02-17 

 

13 
 

Särskilt samspelta 
En domare kan bedöma ett ekipage som särskilt samspelta om de uppvisar exceptionellt 
samarbete och/eller teknik vid NW1-, NW2- och NW3-prov. Detta är inte ett diplom utan 
snarare ett erkännande av utomordentligt teamwork vid det särskilda provet. 

För att bedöma ett ekipage som särskilt samspelta tittar domaren på följande: 
Professionalism, säkerhetstänk för hund och förare, observationsförmåga, 

koppel/linhantering, kontroll på lös hund, noggrannhet, tempo och effektivitet, uthållighet, 
entusiasm, upptäcktsprecision, doftlydnad. Domarens beslut är personligt och kan inte 
överklagas. 

För att bli bedömd som ”särskilt samspelta” måste man få 100 poäng vid ett NW1-, 
NW2- eller NW3-prov, men man får det inte automatiskt även om man uppnår denna poäng. 
Flera domare kan förekomma vid Nose Work-prov och var och en av dem har sin uppfattning 
om vad som utgör gott samarbete vid respektive moment. Domaren noterar SS på 
protokollet när man vill erkänna tekniken och/eller samarbetet för ett ekipage, så att föraren 
får respons på och förstår vilka sökområden som mest imponerade på den domaren. Vid 
provdagens slut samlas alla protokoll ihop. Den förare som fått SS på alla fyra moment och 
nått 100 poäng kommer att få titeln ”Särskilt samspelta” för detta prov. SS är inte del av 
diplomet.  
 
 

Dofter i K9 Nose Work 
 
På prov och tävlingar i Nose Work används halva bomullstopps med någon av hydrolaterna 
eukalyptus, lagerblad eller lavendel. Dofterna presenteras i följande ordning: 
 
Doft #1 Eukalyptus  
Doft #2 Lagerblad  
Doft #3 Lavendel  
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Doftdiskrimineringstest (DDP) 
 
Syfte med DDT 
Ett DDP fastställer att hunden kan urskilja den doft som används i en viss tävlingsklass och 
förarens förmåga att korrekt avgöra var doftkällan finns. För att få delta i tävling måste 
hunden ha klarat ett godkänt DDP för den doft och den nivå som avses. Nosework-klubben 
kontrollerar att hunden har klarat rätt DDP för nivån samt om den har erövrat rätt titel för 
att få tävla i nästa klass. 

Lägg märke till att DDP inte är ett test för att se om hunden är redo att tävla utan bara ett 
prov på att hunden kan diskriminera den doft som kommer att användas i respektive klass. 
För att göra ett godkänt DDP skall hunden identifiera var måldoften är placerad och föraren 
skall korrekt meddela sin upptäckt inom tre minuter. DDP måste dömas av en godkänd 
domare och en godkänd testledare skall vara ansvarig. Testet får utföras inomhus eller 
utomhus. 

DDP är ett test där man blir godkänd eller icke godkänd inom den angivna tiden. Inga 
poäng, felpoäng, placeringar eller tider bokförs som de görs vid en tävling. 
 
Tävlingsberedskap 
DDP mäter inte nödvändigtvis hur redo hunden är för att börja tävla. Även om en hund som 
tränat relativt lite kan klara ett godkänt DDT betyder detta inte att den är redo för att börja 
tävla. En tävling varar en hel dag och kan ställa ekipaget inför ett antal mentala och 
miljörelaterade utmaningar. Genomsnittstiden från att börja träna K9 Nose Work till att man 
är klar för tävling är ungefär ett år. De flesta ekipage kommer under denna tid att ha lärt sig 
alla tävlingsmomenten och tränat på dessa på många platser under tidspress för en erfaren 
instruktör. Nosework-klubben föreslår denna fingervisning om tävlingsberedskap i hopp om 
att förare tränar tillräckligt mycket med sin hund innan de ställer upp på tävling. Detta 
kommer göra hela upplevelsen av tävlingen mycket trevligare och förhoppningsvis mera 
framgångsrik. 
 
DDP – specifikationer 
DDP är en sorts behållarsök. DDP kräver 12 stängda kartonger uppställda antingen i en eller 
två rader där varje låda är 120 cm ifrån varandra från lådkant till lådkant. Testledaren kan 
godkänna ändringar beroende på utrymme och lokal. DDP skall utföras i koppel och det skall 
inte finnas några avsiktliga distraktioner. En av lådorna skall vara mållådan och den skall 
innehålla måldoften som skall testas. Om fler än en doft skall testas i DDP vid ett 
tillfälle/arrangemang skall varje doft testas var för sig. Alla andra lådor skall vara ganska nya 
och helt fria från doft, näring eller andra distraherande lukter. Mållådan bör innehålla 
bomullstoppar doppade i måldoften och dessa skall vara osynliga för föraren och fastsatta 
inuti lådan. Förare bör träna på olika doftstyrkor och antal bomullstopps. I testet används tre 
halvtopps med måldoft. Den rekommenderade lådstandarden bör inte överstiga 15 cm i 
höjd, men kan i övrigt variera i storlek. 

Mållådan skall vara kvar på samma ställe för alla hundar som deltar i DDP för den 
aviserade doften, utom för förare som, i de fall detta är tillåtet, deltar med fler än en hund, 
eller vid DDP där flera dofter testas. DDP skall utföras utom synhåll för alla som anmält sig 
och ännu inte gjort testet. När alla har gjort testet kan en förare delta med ännu en hund 
efter att lådan bytt plats. Detsamma gäller för den andra och tredje doften som skall testas. 
Det kan finnas kvardröjande doft när man kör flera hundar eller flera dofter beroende på hur 
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stor lokal/yta man har tillgång till. Testledaren vidtar möjliga åtgärder för att minimera 
detta, men förare bör vara medvetna om att det kan hända. Antal hundar som en förare får 
lov att ställa upp med per doft regleras av DDP -arrangören och beror på hur gott om plats 
och tid man har. 

Personer som får lov att befinna sig i testområdet under ett DDP är funktionärer, inbjudna 
gäster, DDP -personal, vårdnadshavare för minderårig, godkända instruktörer i träningssyfte 
och nära vänner/familj till den tävlande som är inne just då. Deltagare i DDP får inte vara 
publik oavsett vilket förhållande de har till en annan tävlande. Annan publik måste 
godkännas av arrangören i förväg. Testledaren har rätt att begränsa antalet åskådare. Det är 
tillåtet att en deltagare filmas/fotograferas av en vän eller familjemedlem. DDP -deltagare 
får inte filma eller fotografera varandra. Arrangören har ingen skyldighet att tillhandahålla 
en fotograf. 

Testledaren ger föraren en kort information för att klargöra de faktorer som gäller för 
testet. Föraren anvisas en startlinje (tröskel) och har upp till 10 sekunder på sig vid 
startlinjen innan hon börjar söket. Tiden startas då hundens nos passerar startlinjen. Hunden 
måste börja söket med att passera startlinjen. Föraren och hunden får gå längs lådorna hur 
de vill hur många gånger de vill inom tiden. Föraren får visa hunden på lådor men inte 
vidröra dem. När hunden markerar en låda skall föraren signalera till domaren genom att 
högt och tydligt ropa ”upptäckt!”. När domaren har bekräftat att upptäckten är korrekt får 
föraren belöna hunden och hunden har då klarat sitt DDP. Om upptäckten är felaktig 
kommer domaren att visa föraren den rätta lådan* så att hunden får ett lyckande. I detta fall 
kommer hunden inte att bli godkänd för den aktuella måldoften. Hundar som inte godkänns 
måste vänta till nästa dag innan de kan göra om testet. DDP arrangeras så ofta som behövs 
enligt organisationen och arrangörerna. 

Testet kan avbrytas när som helst om domaren eller testledaren avgör att hunden är för 
högt i stress eller otillbörligen pressad. 

 
*Målet med att snabbt visa hunden den rätta lådan är att man vill undvika onödig stress som 
kan uppstå i samband med långvarigt sökande om hunden antingen inte kan doften eller har 
något problem den dagen och för att hålla testområdet så intakt som möjligt. 
 
DDP – sammanfattning 

 Testet kan utföras inomhus eller utomhus 

 Tiden är tre minuter 

 Hunden skall vara kopplad (valfri koppellängd) 

 Utrustning: platt halsband eller sele 

 Stryphalsband, halvstryp, stackel, elhalsband, munkorgar eller huvudgrimmor får ej 
användas 

 12 stängda kartonger i rad (mindre variationer kan förekomma beroende på 
utrymmet). Typisk lådstorlek är 30 cm x 25 cm x 10 cm 

 Lådorna får ej vidröras av föraren under testet 

 1 måldoft per test 

 Varje måldoft utöver den första vid ett och samma arrangemang skall testas separat 

 Förare med fler än en hund skall genomföra ett separat test (mållådan har bytt 
position) 
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 Tiden startas när hundens nos passerar startlinjen 

 Någon formell markering behövs inte, bara förarens förmåga att korrekt larma om att 
hunden hittat måldoften 

 Tiden stannas då föraren ropar ”upptäckt” vilket innebär att hunden hittat doftlådan 

 Föraren får belöna hunden när domaren bekräftat att det är rätt låda. Föraren bör 
belöna bredvid lådan för att minimera smitta och bör se till att godisspill eller 
tappade leksaker inte kommer i kontakt med sökområdet 
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Regler för prov i NW1, NW2 och NW3 
 
Tävlingsmoment i NW1, NW2 och NW3 
Här följer de moment som måste ingå i K9 Nose Work-tävlingar där man kan erövra NW1-, 
NW2- och NW3-diplom. Varje moment är värt 25 poäng av totalt 100 poäng. Vid varje tävling 
finns en maxtid för varje moment. Denna maxtid får inte överskridas om man skall få poäng i 
respektive moment. Momenten kan förekomma i vilken ordning som helst. Doftgömmorna 
skall vara på samma ställe för alla tävlande för att möjliggöra en likvärdig bedömning. 

Fotnot: I de flesta tävlingar är maxtiden för ett moment mellan två och fem minuter. 
 

Moment i tävlingen 
(100 poäng) 

 Behållarsök Utomhussök 
 Inomhussök 
 Fordonssök 

 
Behållarsök 
Lådsöksmomentet liknar DDT som är ett krav för deltagande. I NW1 förekommer oftast ett 
antal lådor utplacerade i valfritt mönster. Lådorna kan ha vilken storlek, form eller utseende 
som helst på NW1-nivå. Behållare och/eller resväskor kan förekomma på NW2- och NW3-
nivå, och dessa kan placeras hur som helst och utan något särskilt minimiavstånd emellan 
dem. Dessutom kan det i behållarsöket i NW2 och NW3 förekomma distraktionsdofter, till 
exempel (men inte begränsat till) mat, leksaker, djurdofter och andra nya dofter. Endast en 
låda eller behållare innehåller måldoft i NW1. I NW2 och NW3 kan det förekomma flera 
dofter eller kombinationsdofter. Doften överensstämmer med den klass (nivå) man tävlar i. 
Ytterligare preparerade och tomma behållare eller lådor skall finnas till hands om någon 
behållare eller låda blir skadad. Söket sker med kopplad hund; koppellängden är valfri. 
Föraren får inte vidröra behållarna. Hundar kan gå över eller på behållare men domaren kan 
ge felpoäng om hunden anses fördärva sökområdet. Lådsöket kan ske inomhus eller 
utomhus. I NW1 används kartonger i alla storlekar och former. I NW2 och NW3 kan 
behållarna vara kartonger i alla storlekar och former, resväskor, målarburkar, plasthinkar, 
skokartonger eller vilken annan behållare som helst som kan innehålla doft. 
 
Utomhussök 
Varje tävling har ett sökområde utomhus. Exempel på områden som tidigare använts är 
utsidan på en byggnad, parkeringsplats, gräsmatta, gårdsplan och så vidare. Hunden kan 
komma att stöta på andra hunddofter, andra djurdofter (katter, ekorrar, gnagare och andra 
djur), skräp, matrester och helt vanliga utomhusdofter. Dessutom måste hunden på 
tävlingsdagen söka i alla väder- och vindförhållanden. Söket får ske med eller utan koppel 
och detta bestäms av testledaren beroende på säkerhetsaspekter. Koppelfritt sök erbjuds 
sällan och händer enbart då söket sker på ett instängt område som till exempel en 
tennisbana. Sökområdet skall vara tydligt markerat och avgränsat med flaggor, koner, 
plastband eller andra markeringar. Doftgömmorna skall befinna sig inom det markerade 
området. Hund och förare får lov att gå utanför området om det ingår i deras sök. Förare får 
beträda sökområdet från vilket håll som helst förutsatt att hunden passerat startlinjen, men 
tiden startas då hunden passerar startlinjen. Sökområdet och maxtiden för söket beror på 
olika faktorer som exempelvis utrymme, väder, svårighet, distraktioner och diplom-nivå. 
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Inomhussök 
Varje tävling innehåller ett inomhussök som kan vara från ett till tre sökområden beroende 
på diplom-nivå. Dessa är oftast rumslika miljöer som kök, badrum, konferensrum, kontor 
eller lagerutrymme. Ett sökområde kan innefatta rum/utrymmen i fil (exempelvis ett sovrum 
med tillhörande badrum). Ofta är denna del av tävlingen stängd för publik då utrymmena är 
så små. Byggnaden kan vara vilken typ av byggnad som helst, till exempel en lagerlokal, 
skola, kyrka, restaurant, villa och så vidare. Söket kan ske med eller utan koppel beroende på 
utrymme. Det enda sök som kan innehålla ett tomt rum (ett sökområde utan doft) är 
momentet inomhussök i NW3. 
 
Fordonssök 
Det kan finnas upp till fem fordon i fordonssöket beroende på diplom-nivå. Alla sorters 
fordon får användas (bil, motorcykel, truck, släp, lastbil och så vidare). Endast utsidan på 
fordonet söks av. Förare kan tilldelas felpoäng om hunden krafsar onödigt mycket eller 
fördärvar fordonet, eller om föraren tillåter att hundens säkerhet sätts på spel, till exempel 
om hunden försvinner utom synhåll under bilen. Föraren skall aldrig behöva öppna en 
fordonsdörr för att hunden ska lokalisera doftgömman. 
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Nose Work 1 
 

Krav för NW1-diplom: En tävling med 100 poäng och max 3 felpoäng. Alla doftgömmor 

måste hittas.  

Diplomet baseras på 100 poäng av 100 möjliga samt max 3 felpoäng. Maxtiden för varje 
moment, vilken bestäms för varje tävling, får inte överskridas. Vanligen har man 3 minuter 
på sig för varje moment, men inte mer än 5 minuter. 

 

Anvisningar och krav för NW1 
 DDT – hunden måste ha klarat ett godkänt DDT (eukalyptus) som skall finnas 

registrerat hos Nosework-klubben. Enbart doft #1, eukalyptus, används i NW1 
 

 En doftgömma per moment. Enbart eukalyptus används 
 

 Moment 
 Behållarsök 

� Kopplad hund 
� Inga avsiktliga distraktioner 
� Lådsöket består av kartonger/lådor utplacerade hur som helst utan 

särskilda avstånd 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 Inomhussök 
� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Inga tomma områden (utan doft) 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 Utomhussök 
� Kopplad hund, undantagsvis okopplad hund om området är inhägnat 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 Fordonssök 
� Kopplad hund 
� Upp till tre fordon 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 
 Upptäckter: Föraren måste meddela sin upptäckt av doftgömman korrekt. Hunden 

behöver inte uppvisa en specifik markering. Domaren tittar dock efter någon 
förändring i hundens beteende när den indikerar doften. 

 
 Höjd och åtkomlighet: Doftgömman bör inte placeras högre än ca 120 cm upp. 

Hunden skall kunna komma åt gömman, men kan i vissa fall behöva hjälp från föraren 
att nå dit.  
Fotnot: Höjdangivelsen är en generell riktlinje för träning. Ingen tävlingsplats är den 
andra lik. Om en köksbänk är 8 cm högre än riktlinjerna kan den ändå användas som 
doftgömma om hunden kan nå dit med förarens hjälp.  
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Nose Work 2 
 

Krav för NW2-diplom: En tävling med 100 poäng och max 3 felpoäng. Alla doftgömmor 

måste hittas.  

Diplomet baseras på 100 poäng av 100 möjliga samt max 3 felpoäng. Maxtiden för varje 
moment, vilken bestäms för varje tävling, får inte överskridas. Vanligen har man max 5 
minuter på sig för varje moment. 

 

Anvisningar och krav för NW2 
 DDT – hunden måste ha klarat ett godkänt DDT (eukalyptus) och ett godkänt DDT 

(lagerblad) som skall finnas registrerat hos Nosework-klubben. Varje sökområde kan 
innehålla eukalyptus, och/eller lagerblad, två gömmor av samma doft eller en 
kombinationsgömma av lagerblad och eukalyptus. Enbart doft #1, eukalyptus, och 
doft #2, lagerblad, används i NW2. 

 
 Antal doftgömmor anges vid varje moment. Denna information delges förarna vid 

testledarens genomgång. Det kan finnas en eller två doftgömmor i varje sökområde. 
 

 I varje sökområde stoppar man tiden när föraren ropar ”färdig”. Om föraren har 
hittat och meddelat alla gömmor korrekt men inte ropat ”färdig” kommer hon att bli 
godkänd på momentet men tilldelas maxtiden, även om söket egentligen avklarats 
innan klockan stoppats. 

 
 Om föraren gör en felaktig upptäckt får hon inte lov att fortsätta söka efter 

eventuella gömmor utöver den felaktiga i det momentet. Fotnot: I ett inomhussök, 
om föraren gör en felaktig upptäckt, får hon inte söka av det aktuella området, men 
hon får fortsätta in i nästa område, om det finns ett sådant. Ekipaget får behålla 
poängen för det som åstadkommits innan den felaktiga upptäckten gjordes. Tiden 
kommer att noteras som maxtiden för sökområdet eller momentet. 

 
 

 Moment 
 Behållarsök 

� Kopplad hund 
� Minst en distraktion (exempelvis leksak, mat). Distraktionen kommer 

att vara inuti en av behållarna som används i momentet så att hunden 
inte kan komma åt den 

� Lådsöket består av kartonger/lådor, resväskor och/eller andra 
behållare utplacerade hur som helst utan särskilda avstånd 

� Föraren måste kunna peka på rätt behållare men behöver inte 
precisera var i behållaren doftgömman är placerad 

� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 
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 Inomhussök 

� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Två sökområden 
� Inga tomrum (utan doft) 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 
 Utomhussök 

� Kopplad hund, undantagsvis okopplad hund om området är inhägnat 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 Fordonssök 
� Kopplad hund 
� Upp till fyra fordon. Det kan finnas flera doftgömmor på fordonen 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 
 Upptäckter: Föraren måste meddela sin upptäckt av doftgömman korrekt. Hunden 

behöver inte uppvisa en specifik markering. Domaren tittar dock efter någon 
förändring i hundens beteende när den indikerar doften. Ett tydligt 
markeringsbeteende kan bidra till att domaren deklarerar hunden och föraren 
”särskilt samspelta”. 

 
 Höjd och åtkomlighet: Doftgömman bör inte placeras högre än ca 120 cm upp. 

Doften kan nås av hunden, men gömman kan vara utom räckhåll. Gömman kan till 
exempel vara placerad inuti en arkivlåda.  
Fotnot: Höjdangivelsen är en generell riktlinje för träning. Ingen tävlingsplats är den 
andra lik. Om en köksbänk är 8 cm högre än riktlinjerna kan den ändå användas som 
doftgömma om hunden kan nå dit med förarens hjälp. 

 
 

  



Regler för prov i K9 Nose Work  2014-02-17 

 

22 
 

Nose Work 3 
 

Krav för NW3-diplom: En tävling med 100 poäng och max 3 felpoäng. Alla doftgömmor 

måste hittas och man måste meddela alla upptäckter och tomma områden. 

Diplomet baseras på 100 poäng av 100 möjliga samt max 3 felpoäng. Maxtiden för varje 
moment, vilken bestäms för varje tävling, får inte överskridas.  

Anvisningar och krav för NW3 
 DDT – hunden måste ha klarat ett godkänt DDT (eukalyptus), ett godkänt DDT 

(lagerblad) och ett godkänt DDT (lavendel) som skall finnas registrerat hos Nosework-
klubben. Varje sökområde kan innehålla eukalyptus och/eller lagerblad och/eller 
lavendel, flera gömmor av samma doft eller en eller flera kombinationsgömmor av 
alla eller ett par av de tre dofterna. Alla dofter #1, eukalyptus, doft #2, lagerblad, och 
doft #3, lavendel, kommer användas i NW3. 

 
 Antal doftgömmor anges inte vid varje moment. Det kan finnas en, två eller tre 

doftgömmor i Behållarsök, Fordonssök och Utomhussök. I Inomhussök kan det finnas 
noll, en, två eller tre doftgömmor i varje sökområde, men bara ett av sökområdena 
kan vara utan (noll gömmor), vilket kallas tomrummet. 

 
 I varje sökområde måste föraren hitta alla doftgömmor och ropat ”färdig” inom 

utsatt tid (Fotnot: Om en förare ropar ”tomt” i ett tomrum är detta meddelande 
giltigt) för att få poäng för respektive sökområde. Tidtagaren kan ropa ut när det är 
en minut och en halv minut kvar.  

 
 Om föraren gör en felaktig upptäckt får hon inte lov att fortsätta söka efter 

eventuella gömmor utöver den felaktiga i det momentet. Fotnot: I ett inomhussök, 
om föraren gör en felaktig upptäckt, får hon inte söka av det aktuella området, men 
hon får fortsätta in i nästa område, om det finns ett sådant. Ekipaget får behålla 
poängen för det som åstadkommits innan den felaktiga upptäckten gjordes. Tiden 
kommer att noteras som maxtiden för sökområdet eller momentet. 

 
 Moment 

 Behållarsök 
� Alltid kopplad hund 
� Det kan förekomma flera distraktioner (exempelvis leksak, mat). 

Distraktionerna är placerade inuti behållarna som används i momentet 
så att hunden inte kan komma åt dem 

� Lådsöket består av kartonger/lådor, resväskor och/eller andra 
behållare utplacerade hur som helst utan särskilda avstånd. Storlek 
och höjd på behållarna kan variera 

� Föraren måste kunna peka på rätt behållare men behöver inte 
precisera var i behållaren doftgömman är placerad 

� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 
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 Inomhussök 

� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Tre sökområden. Ett av dessa kan vara ett tomrum 
� Tomrum: förare kan träffa på ett tomrum som inte innehåller någon 

doftgömma. I detta fall måste föraren ropa ”färdig” utan att meddela 
någon upptäckt (även meddelandet ”tomt” är tillåtet) 

� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 
 Utomhussök 

� Kopplad hund – ibland erbjuds momentet med okopplad hund  
� Om man får lov att välja okopplad hund är det upp till föraren att 

avgöra om sökområdet är tillräckligt säkert och om det är lämpligt för 
hennes hund att göra söket okopplad 

� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 
 Fordonssök 

� Vanligen med kopplad hund 
� Upp till fem fordon. Det kan finnas flera doftgömmor på fordonen och 

flera olika sorters fordon kan förekomma 
� Se ”Tävlingsmoment” för närmare uppgifter 

 
 NW3-poängen beräknas på antalet meddelanden föraren måste ropa ut, inte bara 

antalet doftgömmor. Varje sök kräver att föraren meddelar ”upptäckt”, och ”färdig” 
om det är ett tomrum. Hunden måste hitta varenda doftgömma och föraren måste 
ropa ut alla meddelanden för att få högsta poäng. Ett korrekt meddelat ”färdig” 
innebär att föraren har hittat alla doftgömmor innan hon meddelar ”färdig” när 
hunden har lokaliserat en gömma och ger då full poäng för gömmorna och för 
färdigmeddelandet. 
 

 Upptäckter: Föraren meddelar sin upptäckt av doftgömman korrekt. Hunden behöver 
inte uppvisa en specifik markering. Domaren tittar dock efter någon förändring i 
hundens beteende när den indikerar doften. Ett tydligt markeringsbeteende kan 
bidra till att domaren deklarerar hunden och föraren ”särskilt samspelta”. 

 
 Höjd och åtkomlighet: Doftgömman bör inte placeras högre än ca 180 cm upp. 

Doften kan nås av hunden, men gömman kan vara utom räckhåll. Gömman kan till 
exempel vara placerad inuti en arkivlåda.  
Fotnot: Höjdangivelsen är en generell riktlinje för träning. Ingen tävlingsplats är den 
andra lik. Om en köksbänk är 8 cm högre än riktlinjerna kan den ändå användas som 
doftgömma om hunden kan nå dit med förarens hjälp. 
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Regler för prov med specialmoment 
 
Moment i prov med specialmoment 
Prov med specialmoment kan hållas för varje enskilt moment. Momenten är Inomhussök, 
Utomhussök, Fordonssök och Behållarsök (behållare). Dessa tävlingar och diplom är skilda 
från NW1, NW2 och NW3. Prov med specialmoment består av Steg 1, Steg 2 och Steg 3 där 
diplomen överensstämmer med de nivåer som krävs för att klara NW1, NW2 och NW3. Steg 
1, Steg 2 och Steg 3 är dock egna diplom som inte har med NW1, NW2 och NW3 att göra. 

Vid ett prov med specialmoment är det vanligen tre till fem sök per tävling. Antalet 
varierar så att man kan få fram fler lokaler för tävlingar. Svårighetsgraden justeras av 
testledaren då denne väljer sökområden, gömmornas placering och så vidare. Sökområdena 
brukar vara i varierande miljöer på varje tävling. Exempelvis kan ett Behållarsök i Steg 1 
innebära sök i små och stora områden, inomhus, utomhus, på kullar eller andra upphöjda 
platser etc. Vid varje prov finns en maxtid för varje sök. Om man ska få poäng får maxtiden 
inte överskridas. Söken kan komma i vilken ordning som helst. Doftgömmorna skall vara på 
samma ställen för alla tävlanden. 

Fotnot: I prov med specialmoment ökar tidspressen och man har vanligen mellan 1 och 3 
minuter på sig. Detta varierar beroende på plats och sökområde. 
 
Behållarsök som specialmoment 
Prov i Behållarsök som specialmoment innebär att hunden söker igenom olika samlingar av 
behållare i ett avgränsat område. Vanligen har man tre till fem sök på behållare som är 
utplacerade hur som helst. I Steg 1 är behållarna lådor eller kartonger i vilken storlek eller 
form som helst. Behållare i Steg 2 och Steg 3 kan vara lådor eller kartonger i vilken storlek 
eller form som helst, resväskor, målarburkar, plasthinkar, skolådor och andra typiska 
behållare som kan innehålla doft. Det finns inga minimiavstånd mellan lådorna/behållarna. I 
Steg 2 och Steg 3 kan det finnas distraktioner, till exempel (men inte begränsat till) mat, 
leksaker, djurdofter och andra nya dofter. I Steg 1 är det bara en låda (eller behållare) som 
innehåller doft medan det i Steg 2 och Steg 3 kan finnas flera dofter och/eller 
kombinationsdofter. Doften som används överensstämmer med respektive nivå. Man får 
söka med kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar, och kopplet/linan får 
vara vilken längd som helst. Föraren får inte vidröra lådor/behållare. Hundar får lov att gå 
över/på lådorna; domaren kan dock ge felpoäng om hunden anses fördärva sökområdet. 
Lådsöket kan ske inomhus eller utomhus. 
 
Utomhussök som specialmoment 
Prov i Utomhussök som specialmoment innebär att hunden söker igenom olika sorters 
utomhusområden. Vanligen har man tre till fem olika utomhussök i varierande miljöer. 
Exempel på områden kan vara utsidan på en byggnad, parkeringsplats, gräsmatta, gårdsplan 
och så vidare. Hunden kan komma att stöta på andra hunddofter, andra djurdofter (katter, 
ekorrar, gnagare och andra djur), skräp, matrester och helt vanliga utomhusdofter. 
Dessutom måste hunden på tävlingsdagen söka i alla väder- och vindförhållanden. Söket får 
ske med eller utan koppel och detta bestäms av testledaren beroende på säkerhetsaspekter. 
Koppelfritt sök erbjuds sällan och händer enbart då söket sker på ett instängt område som 
till exempel en tennisbana. Sökområdet skall vara tydligt markerat och avgränsat med 
flaggor, koner, plastband eller andra markeringar. Doftgömmorna skall befinna sig inom det 
markerade området. Hund och förare får lov att gå utanför området om det ingår i deras 
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sök. Förare får beträda sökområdet från vilket håll som helst förutsatt att hunden passerat 
startlinjen, men tiden startas då hunden passerar startlinjen. Sökområdet och maxtiden för 
söket beror på olika faktorer som exempelvis utrymme, väder, svårighet, distraktioner och 
diplom-nivå. 
 
Inomhussök som specialmoment 
Prov i Inomhussök som specialmoment innebär att hunden skall söka av ett antal olika 
inomhusutrymmen. Vanligen har man tre till fem olika inomhussök i varierande miljöer. 
Dessa är oftast rumslika interiörer som kök, badrum, konferensrum, kontor eller 
lagerutrymme. Ett sökområde kan innefatta rum/utrymmen i fil (exempelvis ett sovrum med 
tillhörande badrum). Ofta är denna del av tävlingen stängd för publik då utrymmena är så 
små. Byggnaden kan vara vilken typ av byggnad som helst, till exempel en lagerlokal, skola, 
kyrka, restaurant, villa och så vidare. Söket kan ske med eller utan koppel beroende på 
utrymme. I Steg 3 kan det finnas tomrum (sökområden utan doft).  
 
Fordonssök som specialmoment 
Prov i Fordonssök som specialmoment innebär att hunden gör ett antal olika fordonssök. 
Vanligen gör man tre till fem olika fordonssök av olika karaktär. Ett sök kan innehålla ett eller 
flera fordon. Alla sorters fordon får användas (bil, motorcykel, truck, släp, lastbil och så 
vidare). Endast utsidan på fordonet söks av. Förare kan tilldelas felpoäng om hunden krafsar 
onödigt mycket eller fördärvar fordonet, eller om föraren tillåter att hundens säkerhet sätts 
på spel, till exempel om hunden försvinner utom synhåll under bilen.  
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Steg 1 i prov med specialmoment 
 
Diplom i prov med specialmoment kan erhållas på två sätt. Om ett ekipage erhåller 100 
poäng och inte mer än 3 felpoäng vid ett prov tilldelas de respektive diplom i och med detta 
prov. Om ett ekipage når godkända poäng och inte mer än 3 felpoäng vid två prov tilldelas 
de respektive diplom. Maxtiden för varje moment får inte överskridas. I Steg 1 är tiden 
vanligen mellan en och tre minuter. Godkänt resultat bestäms för varje prov och är vanligen 
minst 75 poäng vid Steg 1. 
 
Krav för NWL1-diplom (Steg 1 i Behållarsök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWF1-diplom (Steg 1 i Fordonssök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWU1-diplom (Steg 1 i Utomhussök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWI1-diplom (Steg 1 i Inomhussök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

 

Anvisningar och krav för Steg 1 i prov med specialmoment 
 DDT – hunden måste ha klarat ett godkänt DDT (eukalyptus) som skall finnas 

registrerat hos Nosework-klubben. Enbart doft #1, eukalyptus, används. 
 

 En doftgömma per moment. Enbart eukalyptus används. 
 

 Moment 
 Behållarsök 

� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Inga avsiktliga distraktioner 
� Lådsöket består av kartonger/lådor utplacerade hur som helst utan 

särskilda avstånd 
� Se ”prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 Inomhussök 
� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Inga tomma områden (utan doft) 
� Se ”prov med specialmoment” för närmare uppgifter 
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 Utomhussök 
� Kopplad hund, undantagsvis okopplad hund om området är inhägnat 
� Se ”prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 Fordonssök 
� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Upp till tre fordon 
� Se ”prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 
 Upptäckter: Föraren måste meddela sin upptäckt av doftgömman korrekt. Hunden 

behöver inte uppvisa en specifik markering. Domaren tittar dock efter någon 
förändring i hundens beteende när den indikerar doften. 

 
 Höjd och åtkomlighet: Doftgömman bör inte placeras högre än ca 120 cm upp. 

Hunden skall kunna komma åt gömman, men kan i vissa fall behöva hjälp från föraren 
att nå dit.  
Fotnot: Höjdangivelsen är en generell riktlinje för träning. Ingen tävlingsplats är den 
andra lik. Om en köksbänk är 8 cm högre än riktlinjerna kan den ändå användas som 
doftgömma om hunden kan nå dit med förarens hjälp. 
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Steg 2 i prov med specialmoment 
 
Diplom i prov med specialmoment kan erhållas på två sätt. Om ett ekipage erhåller 100 
poäng och inte mer än 3 felpoäng vid ett prov tilldelas de respektive diplom i och med detta 
prov. Om ett ekipage når godkända poäng och inte mer än 3 felpoäng vid två prov tilldelas 
de respektive diplom. Maxtiden för varje moment får inte överskridas. I Steg 1 är tiden 
vanligen upp till fem minuter. Godkänt resultat bestäms för varje prov och är vanligen minst 
75 poäng vid Steg 2. 
 
Krav för NWL2-diplom (Steg 2 i Behållarsök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWF2-diplom (Steg 2 i Fordonssök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWU2-diplom (Steg 2 i Utomhussök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWI2-diplom (Steg 2 i Inomhussök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

 

Anvisningar och krav för Steg 2 i prov med specialmoment 
 DDT – hunden måste ha klarat ett godkänt DDT (eukalyptus) och ett godkänt DDT 

(lagerblad) som skall finnas registrerat hos Nosework-klubben. Varje sökområde kan 
innehålla eukalyptus, och/eller lagerblad, två gömmor av samma doft eller en 
kombinationsgömma av lagerblad och eukalyptus. Enbart doft #1, eukalyptus, och 
doft #2, lagerblad, används. 

 
 Antal doftgömmor anges vid varje moment. Denna information delges förarna vid 

testledarens genomgång eller när föraren närmar sig start. Det kan finnas flera 
doftgömmor i varje sökområde. 

 
 I varje sökområde stoppar man tiden när föraren ropar ”färdig”. Om föraren har 

hittat och meddelat alla gömmor korrekt men inte ropat ”färdig” kommer hon att bli 
godkänd på momentet men tilldelas maxtiden, även om söket egentligen avklarats 
innan klockan stoppats. 
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 Om föraren gör en felaktig upptäckt kommer hon inte att få lov att fortsätta söka 
efter eventuella fler gömmor utöver den felaktiga i det söket. Ekipaget får behålla 
poängen för det som åstadkommits innan den felaktiga upptäckten gjordes. Tiden 
kommer att noteras som maxtiden för sökområdet eller momentet. 

 
 Moment 

 Behållarsök 
� Kopplad hund 
� Distraktion (exempelvis leksak, mat) kan förekomma. Distraktionerna 

kommer att vara inuti behållarna som används i momentet så att 
hunden inte kan komma åt dem 

� Lådsöket består av kartonger/lådor, resväskor och/eller andra 
behållare utplacerade hur som helst utan särskilda avstånd 

� Föraren måste kunna peka på rätt behållare men behöver inte 
precisera var i behållaren doftgömman är placerad 

� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 
 Inomhussök 

� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Inga tomrum (utan doft) 
� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 
 Utomhussök 

� Kopplad hund, undantagsvis okopplad hund om området är inhägnat 
� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 Fordonssök 
� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Upp till fyra fordon. Det kan finnas flera doftgömmor på fordonen 
� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 
 Upptäckter: Föraren måste meddela sin upptäckt av doftgömman korrekt. Hunden 

behöver inte uppvisa en specifik markering. Domaren tittar dock efter någon 
förändring i hundens beteende när den indikerar doften. Ett tydligt 
markeringsbeteende kan bidra till att domaren deklarerar hunden och föraren 
”särskilt samspelta”. 

 
 Tiden stannas när föraren ropar ”färdig”. Om föraren hittar alla doftgömmor men 

glömmer att ropa ”färdig” blir ekipaget godkänt men tilldelas maxtid för det söket. 
 

 Höjd och åtkomlighet: Doftgömman bör inte placeras högre än ca 120 cm upp. 
Doften kan nås av hunden, men gömman kan vara utom räckhåll. Gömman kan till 
exempel vara placerad inuti en arkivlåda.  
Fotnot: Höjdangivelsen är en generell riktlinje för träning. Ingen tävlingsplats är den 
andra lik. Om en köksbänk är 8 cm högre än riktlinjerna kan den ändå användas. 
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Steg 3 i prov med specialmoment 
 
Diplom i prov med specialmoment kan erhållas på två sätt. Om ett ekipage erhåller 100 
poäng och inte mer än 3 felpoäng vid ett prov tilldelas de respektive diplom i och med detta 
prov. Om ett ekipage når godkända poäng och inte mer än 3 felpoäng vid två prov tilldelas 
de respektive diplom. Maxtiden för varje moment får inte överskridas. I Steg 1 är tiden 
vanligen upp till fem minuter. Godkänt resultat bestäms för varje prov och är vanligen minst 
75 poäng vid Steg 2. 
 
Krav för NWL3-diplom (Steg 3 i Behållarsök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWF3-diplom (Steg 3 i Fordonssök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWU3-diplom (Steg 3 i Utomhussök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

Krav för NWI3-diplom (Steg 3 i Inomhussök): En tävling med 100 poäng och 

max 3 felpoäng ELLER två tävlingar med godkänt resultat på minst 75 poäng. 

Alla doftgömmor måste hittas.  

 

Anvisningar och krav för Steg 3 i prov med specialmoment 
 DDT – hunden måste ha klarat ett godkänt DDT (eukalyptus), ett godkänt DDT 

(lagerblad) och ett godkänt DDT (lavendel) som skall finnas registrerat hos Nosework-
klubben. Varje sökområde kan innehålla eukalyptus och/eller lagerblad och/eller 
lavendel, flera gömmor av samma doft eller en eller flera kombinationsgömmor av 
alla eller ett par av de tre dofterna.  

 
 Antal doftgömmor anges inte vid varje moment. Om söket innehåller ett okänt antal 

doftgömmor får man veta ett möjligt spann (till exempel 1 till 5 doftgömmor eller 0 
till 3 doftgömmor). Sök kan också innehålla 0 doftgömmor (tomrum). I sök med ett 
känt antal doftgömmor måste föraren ropa ”färdig” för att stanna tiden i slutet av 
varje sök. Om föraren inte ropar ”färdig” får hon maxtid på söket och inga poäng för 
att ha meddelat ”färdig”.  

 
 I varje sökområde måste föraren hitta alla doftgömmor och ropat ”färdig” inom 

utsatt tid (Fotnot: Om en förare ropar ”tomt” istället för ”färdig” i ett tomrum är 
detta meddelande giltigt) för att få poäng för respektive sökområde. Tidtagaren kan 
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ropa ut när det är en halv minut kvar. Om föraren ger ett felaktigt meddelande 
(”upptäckt” eller ”färdig”) får hon inte lov att fortsätta söka efter eventuella gömmor 
utöver den felaktiga i det momentet. Fotnot: I ett inomhussök, om föraren gör en 
felaktig upptäckt, får hon inte söka av det aktuella området. Ekipaget får behålla 
poängen för det som åstadkommits innan den felaktiga upptäckten gjordes. Tiden 
kommer att noteras som maxtiden för sökområdet eller momentet. 

 
 Moment 

 Behållarsök 
� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar – kan vara 

olika för olika sök 
� Det kan förekomma flera distraktioner (exempelvis leksak, mat). 

Distraktionerna är placerade inuti behållarna som används i momentet  
� Lådsöket består av kartonger/lådor, resväskor och/eller andra 

behållare utplacerade hur som helst utan särskilda avstånd. Storlek 
och höjd på behållarna kan variera 

� Föraren måste kunna peka på rätt behållare men behöver inte 
precisera var i behållaren doftgömman är placerad 

� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 
 Inomhussök 

� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 Utomhussök 
� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Om man får lov att välja okopplad hund är det upp till föraren att 

avgöra om sökområdet är tillräckligt säkert och om det är lämpligt för 
hennes hund att göra söket okopplad 

� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 
 Fordonssök 

� Kopplad eller okopplad hund enligt testledarens anvisningar 
� Ett sök kan bestå av ett fordon eller flera. 
� Det kan finnas flera doftgömmor på fordonen och flera olika sorters 

fordon kan förekomma 
� Se ”Prov med specialmoment” för närmare uppgifter 

 
 Poängen i Steg 3 i Prov med specialmoment beräknas på antalet meddelanden 

föraren måste ropa ut, inte bara antalet doftgömmor. Varje sök kräver att föraren 
meddelar ”upptäckt”, och ”färdig”. Hunden måste hitta varenda doftgömma och 
föraren måste ropa ut alla meddelanden för att få högsta poäng. Ett korrekt 
meddelat ”färdig” innebär att föraren har hittat alla doftgömmor innan hon 
meddelar ”färdig” och ger då full poäng för gömmorna och för färdigmeddelandet. 
 

 Upptäckter: Föraren meddelar sin upptäckt av doftgömman korrekt. Hunden behöver 
inte uppvisa en specifik markering. Domaren tittar dock efter någon förändring i 
hundens beteende när den indikerar doften.  
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 Höjd och åtkomlighet: Doftgömman bör inte placeras högre än ca 180 cm upp. 
Doften kan nås av hunden, men gömman kan vara utom räckhåll. Gömman kan till 
exempel vara placerad inuti en arkivlåda.  
Fotnot: Höjdangivelsen är en generell riktlinje för träning. Ingen tävlingsplats är den 
andra lik. Om en köksbänk är 8 cm högre än riktlinjerna kan den ändå användas som 
doftgömma. 
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Poängsättning på prov 
 
Prov i NW1, NW2 och NW3 
K9 Nose Work-prov består av flera moment som tillsammans ger 100 poäng. Varje moment 
är värt 25 poäng. Tävlande tilldelas ett diplom om de når 100 poäng och inte mer än 3 
felpoäng. Alla prov där diplom kan tilldelas måste innehålla de fyra momenten behållarsök, 
inomhussök, utomhussök och fordonssök på samma dag. Man tilldelas ett diplom om man 
når stipulerad poäng inom utsatt tid. Rosetter delas ut för diplom och för individuella 
placeringar i momenten. 
 
Prov med specialmoment 
Prov med specialmoment består av flera sök inom samma moment som tillsammans ger 100 
poäng. Varje doftgömma skall värderas till samma antal poäng. Man tar 100 poäng och delar 
dem på det totala antalet doftgömmor (eller meddelanden i Steg 3) i alla sök i det provet för 
att räkna ut poängen för varje enskild doftgömma (eller meddelande i Steg 3). Om det till 
exempel finns totalt 5 doftgömmor är varje gömma värd 20 poäng. Om det finns totalt 8 
doftgömmor är varje gömma värd 12,5 poäng. Tävlande tilldelas diplom och blir uppflyttade 
om de når 100 poäng och inte har fler än 3 felpoäng. Tävlande kan nå godkänt resultat om 
de når godkända poäng. Två prov med godkända poäng i samma moment ger diplom och 
uppflyttning. Godkänt resultat är 75 poäng i alla steg. Alla prov skall genomföras på en och 
samma dag. Man tilldelas ett diplom om man når stipulerad poäng inom utsatt tid. Rosetter 
delas ut för diplom. 
 
Termer 
Upptäckt Full poäng ges om hunden korrekt markerat doftkällan, föraren har meddelat 

upptäckten och domaren utan tvekan kan se att båda har rätt. 
Om domaren frågar ”Var?” skall föraren visa var doftgömman är placerad 
genom att peka på stället utan att vidröra det och säga, till exempel ”översta 
lådan i arkivskåpet”, ”höger skrivbordslåda”, ”i diskhon” och så vidare. Om det 
är rätt svar får föraren full poäng och maxtid. Den här situationen uppstår om 
domaren inte är riktigt säker på att hunden markerat eller om domaren vill 
säkerställa att föraren faktiskt uppfattat att hunden markerat et viss ställe. Om 
föraren ropar ”upptäckt” och domaren frågar ”Var?” måste man svara direkt. 
Detta är inte en chans att skicka hunden igen för att markera gömman 
tydligare. 

 
Tomrum I momentet inomhussök i NW3 och Steg 3 i prov med specialmoment kan det 

finnas tomrum, som är rum utan någon doftgömma. Förare måste då meddela 
”färdig” utan att meddela några upptäckter. 

 
Kombidoft I NW2 och NW3 samt i Steg 2 och Steg 3 kan det finnas en kombination av de 

tillåtna dofterna för varje nivå. Till exempel kan det finnas en enda doftgömma 
med en kombination av eukalyptus, lagerblad och lavendel i NW3. 

 
Falsk upptäckt/ytterkantsmarkering (att hunden markerar doften i utkanten av doftkäglan)  
 kan uppstå i en av följande situationer: 
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1. Hunden markerar men påvisar inte exakt var doftgömman är placerad och 
föraren ropar ”upptäckt”. Antingen har hunden markerat fel eller så har 
föraren gett den en hjälp av misstag. 
Exempel 1: Rum A är ett tomrum men hunden markerar och föraren ropar 
”upptäckt”. 
Exempel 2: Rum A har en doftgömma vid dörren, men hunden markerar vid 
fönstret två meter från källan och föraren ropar ”upptäckt”. 
Om hunden markerar men föraren inte ropar ”upptäckt” räknas det inte 
som en falsk upptäckt och det blir inga felpoäng. 

2. Hunden markerar inte men föraren misstolkar hunden och ropar ut en 
upptäckt. 

 
Felpoäng Felpoäng ges för regelbrott och felaktiga meddelanden. Ett ekipage kan dra på 

sig upp till 3 felpoäng och ändå tilldelas diplom om de når 100 poäng. Ett 
ekipage kan också få godkänt om de når godkänd poängnivå i ett prov med 
specialmoment och inte har mer än tre felpoäng. Felpoäng påverkar 
placeringarna i tävlingen. Placeringar räknas ut genom poäng, sedan felpoäng 
och sist tid. Om två ekipage har samma poäng men ett är utan felpoäng och det 
andra har felpoäng, kommer det utan felpoäng placeras före oavsett tid. Det 
finns två kategorier av felpoäng: meriterande och icke-meriterande. 
Meriterande felpoäng kan påverka placeringen och ändå tillåta att man får ett 
diplom, så länge det inte är fler än 3 felpoäng, medan icke-meriterande 
felpoäng automatiskt utesluter diplom på provdagen. 

 
Felpoäng delas ut för följande: 
Förarfel: exempelvis att man korrigerar hunden när den känner doften. 
Felpoäng delas ännu inte ut för mindre förarförseelser som att blockera doften, 
trassla in sig i kopplet och så vidare. 
Skada på sökområdet: exempelvis överdrivet krafsande eller grävande. 
Fördärvande av sökområdet: Domaren kan ge felpoäng om belöningen smittat 
området eller ändrat eller gett skador på miljön. 
Säkerhetsmisstag, mindre regelbrott och andra fel: exempelvis att föraren tar 
av kopplet på hunden i ett kopplat sök, att man tillåter hunden att gå helt 
under ett fordon i fordonssöket, att man försätter hunden i en osäker situation 
och så vidare. 
 
En del felpoäng ges i situationer där man inte kan få full poäng på ett moment. 
Falsk upptäckt är ett sådant fel. I det fallet får du felpoäng och får inte fortsätta 
söka av området. Detta betyder att du inte kan samla ihop tillräckligt många 
poäng i det momentet och därför kan du inte tilldelas diplom. Dessa felpoäng 
delas ut för att försäkra sig om att den totala poängen rankar de tävlande i rätt 
ordning. Dessa felpoäng kallas icke-meriterande felpoäng. 
 
Icke-meriterande felpoäng kan ges för följande: 
Falsk upptäckt/ytterkantsmarkering: Man får 2 felpoäng och får inte fortsätta 
söka av området efter en falsk upptäckt eller ytterkantsmarkering. Därför är 
heller inte full poäng för momentet möjligt. 
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Brytning av moment: Om domaren bryter en hund får den inga poäng i det 
momentet och 3 felpoäng. Om föraren väljer att avbryta söket på grund av 
hundens hälsa räknas det som ”avbrott”. Om domaren bryter hunden räknas 
det som ”bryter”. 
Uteslutning: Detta ger 0 poäng och 3 felpoäng. 
Frånvaro: Detta ger 0 poäng och 4 felpoäng. Detta ges när du väljer att inte 
delta i ett moment. 

 
Färdig I NW2 måste man ropa ”färdig” för att stoppa tiden. Man får inga poäng för 

detta meddelande.  
I NW3 måste föraren ropa ”färdig” i slutet av varje sök när hon tror att hunden 
hittat alla gömmor. Man kan bara få poäng för att ropa ”färdig” om man hittat 
alla gömmorna i sökområdet innan man ropar ”färdig”. 

 
Avbrott Maxtiden för momentet har överskridits utan att man hittat alla doftgömmor 

(eller att man ropat ”färdig” i NW3). Den tävlande får inga poäng för 
kvarvarande doftgömmor och tilldelas maxtid för momentet. 

 
Uteslutning Inga poäng 

En hund som rastar sig under ett sök förlorar alla poäng i det momentet och får 
3 felpoäng. 

 
Brytning av moment: inga poäng för det momentet och 3 felpoäng 

o Hunden är överdrivet stressad 
o Hunden har uppenbart ont 
o Hund som lämnar området eller uppfattas vara okontrollerbar kan brytas 

Om föraren väljer att avbryta söket på grund av hundens hälsa räknas det 
som ”avbrott”. Om domaren bryter hunden räknas det som ”bryter”. 
 

Avstängd  Avstängd från provet. Den tävlande ombes lämna provområdet. Inga poäng. 
Provet benämns Diskvalificerat. 
o Oprofessionellt uppträdande mot domare, arrangör eller andra tävlande 
o Aggressivt beteende mot hund eller annan människa 
o Överdrivna korrigeringar eller överdriven stress på hunden 
o Förare som fuskar stängs av. Avstängningen gäller ett år. 

 

Villkor för poängsättning 
 
Diplom i NW1, NW2 och NW3 
100 poäng totalt för alla moment om varje element har maxpoäng. Felpoäng kan delas ut. 
Ett ekipage kan ådra sig 3 felpoäng och ändå tilldelas diplom om de ernått 100 poäng. 

25 poäng Behållarsök 
25 poäng  Utomhussök 
25 poäng  Inomhussök 
25 poäng  Fordonssök 

Poäng delas ut för att man meddelar upptäckter och att man är ”färdig” samt där detta är 
tillämpligt i NW3. Poängsumman räknas ut genom att man tar det totala antalet 
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doftgömmor och ”färdig”-meddelanden (endast NW3) i ett sök och dividerar med 
momentets totalpoäng. 

 NW1 Varje doftgömma är värd 25 poäng. Det finns bara en doftgömma i varje  
sökområde och man behöver inte ropa ”färdig”. 

 NW2  Om det finns en enda doftgömma i ett moment är denna värd 25 poäng. Om 
det finns två är de värda 12,5 poäng vardera. I momentet Inomhussök dividerar 
man antalet doftgömmor med 25 poäng. 

 NW3  Om det finns en enda doftgömma i ett moment är denna värd 12,5 poäng och  
”färdig”-meddelandet värt 12,5 poäng. I momentet Inomhussök dividerar man 
det totala antalet doftgömmor och meddelanden i alla tre sökområdena med 
25 poäng. Exempel från inomhussök: Det första sökområdet har 2 doftgömmor 
plus ”färdig”-meddelandet, det andra sökområdet är ett tomrum och har bara 
”färdig”-meddelandet och det tredje sökområdet har tre doftgömmor plus 
”färdig”-meddelandet. Det finns totalt 8 upptäckter och ”färdig”-meddelanden. 
Varje upptäckt och meddelande är värda 3,125 poäng. Notera att man bara får 
poäng för ”färdig”-meddelandet om man först hittat alla doftgömmor. 
Denna information delges för att tävlande i NW3 skall förstå hur deras poäng 
räknas ut. Vid ett prov vet de inte hur många poäng en doftgömma är värd 
eftersom de inte i förväg vet hur många doftgömmor som finns utplacerade. 

 
Diplom i prov med specialmoment 
100 poäng totalt för alla moment om varje element har maxpoäng. Felpoäng kan delas ut. 
Ett ekipage kan ådra sig 3 felpoäng och ändå tilldelas diplom om de ernått 100 poäng. 

Varje prov med specialmoment har vanligen 3 till 5 sök. De 100 poängen delas lika 
mellan det totala antalet doftgömmor. Om det finns totalt 8 doftgömmor fördelat på 3 sök 
vid ett prov i Steg 2, är varje gömma värd 12,5 poäng. 

Poäng delas ut för att man meddelar upptäckter och att man är ”färdig”. Poängsumman 
räknas ut genom att man tar det totala antalet doftgömmor och ”färdig”-meddelanden i ett 
sök och dividerar med momentets totalpoäng. Alla upptäckter och ”färdig”-meddelanden är 
värda lika många poäng. 

 Steg 3 Man får bara poäng för ”färdig”-meddelandet om man först hittat alla 
doftgömmor. Denna information delges för att tävlande i Steg 3 skall förstå hur 
deras poäng räknas ut. Vid ett prov vet de inte hur många poäng en 
doftgömma är värd eftersom de inte i förväg vet hur många doftgömmor som 
finns utplacerade. 

 
Villkor som gäller för alla prov 
Felpoäng  
Felpoäng delas ut för diverse regelbrott och felaktiga meddelanden. Ett ekipage kan ådra sig 
upp till 3 felpoäng och fortfarande tilldelas diplom om de har ernått 100 poäng. I prov med 
specialmoment kan de tilldelas diplom om de vid två tävlingar ernått godkända poäng och 
inte mer än 3 felpoäng. Notera att en del felpoäng innebär att man inte kan få 100 poäng, till 
exempel felaktig upptäckt. Se tidigare avsnitt för mer detaljerad beskrivning av felpoäng. 
Felpoäng delas ut för följande: 

 Falsk upptäckt/Markering i ytterkant 
 Förarfel 
 Skada på sökområdet 
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 Fördärvande av sökområdet, till exempel om du tappat godis eller råkat flytta på 
föremål/möbler i sökområdet 

 Uteslutning  
 Brytning av moment 
 Frånvaro 
 Säkerhetsmisstag, regelbrott och andra misstag, till exempel att ta av hunden kopplet 

i ett kopplat sök, att man tillåter hunden att gå helt under ett fordon i fordonssöket, 
att man försätter hunden i en osäker situation och så vidare.  

 
Falsk upptäckt/Markering i ytterkant 
Man får 2 felpoäng och får inte fortsätta söka av området efter en falsk upptäckt eller 
ytterkantsmarkering. Därför är heller inte full poäng för momentet möjligt. (Notera att i 
NW2 och NW3 förlorar man endast det aktuella sökområdet i Inomhussöket. Man får 
fortsätta söka i resterande områden.) Man får behålla de poäng man dittills fått innan man 
gjorde en falsk upptäckt eller fick en ytterkantsmarkering. Tiden kommer att räknas som 
maxtid för respektive moment eller sökområde. 
 
Avbrott 
Den tävlande får behålla poäng för de gömmor som dittills hittats. Tiden kommer att räknas 
som maxtid för respektive moment eller sökområde. 
 
Uteslutning 
0 poäng och 3 felpoäng. (Detta gäller när hunden rastar sig i sökområdet.) 
 
Brytning av moment 
0 poäng och 3 felpoäng för momentet. 
 
Avstängd 
0 poäng för hela provet. 
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Poängtabell  
Denna tabell visar hur man rankar deltagarna och hur en förares placering påverkas av olika 
fel. 
 
Rankning Poängsituation Poäng Tid Felpoäng 
1 Alla doftgömmor 

och inga felpoäng 
Uppnådda poäng* Uppmätt tid 0 

2 Alla doftgömmor 
och felpoäng 

Uppnådda poäng* Uppmätt tid Uppnådda 
felpoäng 

3 Avbrott Uppnådda poäng* Maxtid för 
sökområdet i 
NW2 och NW3 

0 felpoäng + 
ev. andra 
felpoäng 

4 Falsk upptäckt/ 
Markering i 
ytterkant 

Uppnådda poäng* före 
falsk upptäckt eller 
markering i ytterkant 

Maxtid för 
sökområdet i 
NW2 och NW3 

2 felpoäng + 
ev. andra 
felpoäng 

5 Uteslutning/Bryter 
moment 

0 poäng Maxtid för 
momentet 

3 felpoäng + 
ev. andra 
felpoäng 

6 Frånvaro 0 poäng Maxtid för 
momentet 

4 felpoäng 

7 Avstängning Diskvalificerad   
 
*Uppnådda poäng: 

 I NW1 kan poängen bara vara 25 eller 0 eftersom det bara finns en doftgömma. 
 Se poängavsnittet för NW2 och NW3. 

I NW2 och NW2, där det finns fler än en doftgömma, får man poäng för de doftgömmor man 
hittar fram till dess att man får ett avbrott, gör en falsk upptäckt, markerar i ytterkant, blir 
utesluten eller bryts. 
Om man får mer än 3 felpoäng får man inget diplom. 
Man får bara ett felpoäng per moment för samma förarfel etc. Om hunden skadar fem lådor 
i Lådsöket får man bara ett felpoäng. Men om hunden dels skadar en låda och föraren dels 
tappar godbitar, kan man få 2 felpoäng. 
Man får bara felpoäng för en falsk upptäckt eller markering i ytterkant per sökområde. Om 
man gör dessa fel får man inte fortsätta söka efter gömmor, utom i Inomhussök i NW2 och 
NW3, där det kan bli en falsk upptäckt eller ytterkantsmarkering per sökområde. 
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Funktionärer på prov 
 
Nedan beskrivs de funktionärer som behövs för ett prov i K9 Nose Work. 
 
Sekreterare Ansvarig för att samla ihop poäng och mata in dem i programmet. 

Sammanställer resultat och placeringar efter att ha dubbelkontrollerat 
uppgifterna. 

Samordnare Ansvarig för att samordna alla funktionärerna. Ger alla funktionärerna dess 
uppgifter. Visar var funktionärerna skall befinna sig och vad de skall göra. Ser 
till att alla funktioner har en ansvarig och att arrangemanget löper på. 

Domar- Ansvarig för att föra in varje tävlande till sökområdet. Svarar på frågor från de  
assistent tävlande och ser till att domaren har ett korrekt protokoll. Efter söken leder 

assistenten ut den tävlande och ser till att protokollet är helt ifyllt. 
Domarassistenten hjälper till i sökområdet i allmänhet och svarar på frågor för 
domarens räkning. 

Tidtagare Ansvarar för att rapportera in den officiella tiden i ett moment för varje 
tävlande. 

Trafikledare Trafikledaren hjälper ekipaget till väntrummet när det är deras tur. 
Trafikledaren dirigerar också trafiken mellan olika områden på provplatsen. 
Ansvarar för att de tävlande är lugna och håller tempot på väg mellan moment 
utan att lägga onödig stress på utåtagerande hundar och nervösa förare. 

Biträde Tar med sig 2 – 3 ifyllda protokoll per gång till sekretariatet. 
Filmare Filmar varje ekipage under momenten och rör sig genom sökområdena under 

tiden. Skall samtidigt hålla sig undan för föraren och domaren samt inte 
distrahera hunden. (Denna funktionär måste inte vara med.) 

Testledare, assistent och domare är andra funktionärer vars roller beskrivs närmare i Villkor 
för deltagande. 
 

 
 


