NOSEWORK
sporten för alla
Text: Nina Andersson.

Mottagliga för träning
Nosework grundades i USA för hundstallshundar som
var för frustrerade att hantera. Hundarna fick lära sig
att söka efter specifika dofter. Denna träning gjorde att
hundarna fick använda sitt sinne nr 1 och det i sin tur
gjorde dessa hundar mottagliga för annan träning.
NoseWork är en sport som passar alla, både hundar
och förare. Det är en perfekt sport för såväl tävlingsintresserade och ägare som vill aktivera sina hundar. Man
behöver alltså inte tävla om man inte vill, men det är
svårt att inte dras med, bara för att det är såå kul!
Tre klasser och tre dofter
I NoseWork lär man in tre olika dofter: eukalyptus, lagerblad och lavendel och man tävlar i fyra olika sökmoment. NoseWork 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.
I samtliga klasser förekommer naturliga störningsdofter. I NW2 och NW3 kan det förekomma både kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter. I
NW3 kan det förekomma tomma sök.
Behållarsök: Hunden söker efter doft i olika behållare såsom kartonger av olika slag, burkar, snusdosor,
pennor, flaskor osv.

Fordonssök: Här söker hunden efter doft på utsidan
av fordonet. Som fordon räknas bil, traktor, gräsklippare, motorcykel osv. I forddonssök får inga tassar vara på
lacken. Därför lär man in doften så att hunden inte behöver gå upp på fordonet med tassarna.
Läs mer
För att läsa mer om NoseWork, dofter, regler osv, gå in
på snwk.se. Där finns all information du behöver och
även de nya tävlingsreglerna. NoseWork blir en officiell
sport 2017.

Inomhussök: Här kan doften finnas i, på och under
möbler, på väggar, i hörn, bakom element osv beroende
av i vilken typ av lokal man är.

Frasse och jag
Frasse och jag har tränat NoseWork i cirka 1,5 år. Först
på skoj, eftersom jag tränade och tävlade en annan
hund, men han visade ett sånt otroligt driv att jag inte
kunde låta bli att köra med honom också.

Utomhussök: Hunden söker i ett avgränsat område
och precis som inomhus så sätter bara fantasin gränser
för var doften kan gömmas.

Vi har gjort doftprov för eukalyptus och nu väntar
vi in och tränar för att komma ut och tävla nästa år när
NoseWork blir en officiell sport. 
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