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Konkurranseregelverk Nosework Norge 
Vedtatt av Årsmøtet den 7.7 2017 

 

 

 

Forord 
Nosework er en aktivitet for alle hunder. Sporten ble opprinnelig etablert som et velferdstiltak 

for hjemløse hunder i ”shelters” i USA, og aktiviseringsformen førte til at mange hunder ble 

omplasserbare og fikk nye varige hjem. I Nosework får hunden brukt luktesansen sin. 

Aktiviteten går ut på at hunden skal søke etter spesifikke lukter i ulike miljøer. Gjennom 

miljøene, ulike underlag og ulike høyder vil hundene få brukt hele seg. Å bruke kroppen i 

samspill med fører gjør at både fysikk, psyke og relasjon utvikler seg og styrkes. Nosework 

kan forebygge atferdsproblemer og kanskje også løse noen. Nosework Norge anser 

aktiviteten som et godt tiltak for alle hunder.  

I Nosework legges det opp til at hunden skal jobbe selvstendig i søket, og at den skal løse 

utfordringene på en - for sin rase - naturlig måte. Hundefører støtter hunden i arbeidet ved 

sin egen plassering, men dirigerer ikke, og løser ikke utfordringene for hunden. Samarbeidet 

mellom hund og fører er med på å styrke forholdet mellom dem. 

Nosework-konkurranse er et tilbud til den som vil utfordre seg og hunden i nye miljøer og 

med ukjente oppgaver. Vi ønsker alle hunder velkommen til å trene Nosework. For å 

konkurrere må ekvipasjen (hund + fører) ha bestått Luktgjennkjenningtesten (LGT) for den 

aktuelle lukten, og hunden skal være chippet og registrert i Dyreidentitets norsk register, 

eller tilsvarende.  

Det norske regelverket bygger på det amerikanske, men er tilpasset norske forhold, og langt 

på vei de retningslinjer som Norsk Kennel Klubb har til prøver og konkurranser. 

De norske reglene er under utvikling og vil gjennomgå en prøveperiode inntil et fullstendig 

system, inkludert sertifisering av dommere og andre prøvefunksjonærer, er fastsatt. 

Synspunkter, forslag til endringer av regler og spørsmål mottas med takk og sendes styret i 

Nosework Norge. 

Vårt mål er at flere finner det meningsfylt å trene og samarbeide med hunden, på dens 

premisser. 

Lykke til  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon 1.0 av dette regelverket ble ferdigstilt i januar 2016 av styret i Nosework Norge. 

Versjon 2.0 ble vedtatt på årsmøtet 7. juli 2017. 
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Historien bak Nosework 
Sporten Nosework ble etablert i USA, av grunnleggerne av National Association of Canine 

Scent Work (NACSW); Ron Gaunt, Amy Herot og Jill-Marie O’Brien. Sporten kalles i USA og 

Canada for K9 Nose Work. Sporten er inspirert av arbeid med søkshunder, og har 

elementer hentet fra trening og arbeid med profesjonelle søkshunder, men er tilpasset 

sports-/familiehunder. 

Nosework ble etablert seg som et resultat av grunnleggernes arbeid med hjemløse hunder 

(shelter dogs) og resulterte i at mange hunder fikk nye varige hjem. Eierne til disse hundene 

fortsatte å trene Nosework og et miljø utviklet seg. Etter hvert vokste det fram et ønske om å 

utvikle Nosework som en konkurransesport. 

En av de mange utfordringene som møter yrkeshunder er nye omgivelser og scenarier 

daglig. Denne utfordringen reflekteres i sporten gjennom ulike søksmiljøer og detaljer ved 

hver lokalisasjon. Det er utarbeidet generelle regler og retningslinjer, men hundeførere og 

deres hunder vil uansett oppleve forskjeller på hver prøve, da omstendighetene kan endres 

gjennom dagen gjennom ukontrollerbare faktorer, som for eksempel været. 

Aktiviteten krever verken avansert utstyr eller kostbar utrustning. Det er en aktivitet som alle 

hunder og hundeeiere kan engasjere seg i. Det eneste som er nødvendig er interesse for 

søksarbeid. Derfor passer Nosework for de aller fleste hunder og førere, uansett alder og 

tidligere erfaringer. 

Sporten er nå etablert i Sverige, Danmark og flere europeiske land. 

 

Om Nosework Norge (NWN) 
Nosework Norge er en landsomfattende og ideell organisasjon. Ron Gaunt, en av 

grunnleggerne av K9 Nose Work var i Norge i november 2014 og holdt instruktørkurs. I 

etterkant av kurset ble interimsstyret til NWN etablert.  

Organisasjonens målsetning er å utvikle en sikker, morsom og rettferdig sport for alle hunder 

og hundeeiere. 

Gjennom kurs, sammenkomster og aktiviteter vil organisasjonen fremme og utvikle sporten 

Nosework, blant annet gjennom å fremme muligheter for konkurranser gjennom å utarbeide 

et norsk regelverk for Nosework konkurranser. Nosework Norge ønsker å ivareta 

grunnleggernes ideelle arbeid med hjemløse hunder, og ønsker å være en inkluderende 

sport. Nosework Norges eneste krav er at hunder som skal starte i Nosework Norge sine 

konkurranser skal være ID chip-merket og registrert i Dyreidentitets register, eller 

tilsvarende. 

Nosework Norge ønsker også å ivareta grunnleggernes ideelle forhold til hundene og med 

dette hundenes frie, naturlige arbeidsmåte i søksarbeidet. Hundene skal få utvikle sitt 

naturlige søksmønster, med sine rasespesifikke forskjeller og ikke begrenses gjennom et 

standardisert søksmønster eller tydelig styring. Hundene skal gis anledning til å utrede 

fertbildet på sin egen naturlige måte. Hundefører støtter kun hunden i arbeidet gjennom sin 

egen plassering. 

 

Konkurranser 
Offisielle Nosework konkurranser kan arrangeres av NWN eller i samarbeid med NWN. 

  

Søknad 

Søknad om å avholde konkurranse i samarbeid med NWN skal sendes senest 3 måneder 

før konkurransedato.  

Søknad skal inneholde informasjon om: 
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 Arrangør 

 Dato 

 Sted 

 Dommer 

 Konkurranseleder 
 

Første gang det skal arrangeres konkurranse i samarbeid med NWN bør det sammen med 
søknaden gis  

 beskrivelse av søksområder, med illustrasjon i form av bilder eller skisser av 

konkurransearenaen.  
 

Dommere, funksjonærer og øvrig personell 

Konkurranseleder (prøveleder) 

Oppnevnes av arrangør og er prøvens høyeste teknisk myndighet. Er ansvarlig for at 

arrangement gjennomføres i tråd med NWN regler og standarder.  
 

Meddommer/NWN representant 

Oppnevnes av NWN og er prøvens høyeste myndighet hva angår tolkning av reglene. Skal 

være tilstede alle prøvedagene. Konkurranseleder og NWN representant / meddommer kan 

ikke være en og samme person. På konkurransedagen jobber dommeren og meddommer 

sammen med å observere søksarbeidet og bli enig når det gjelder å sette feil, eller 

utmerkelser. Det skal være tidtaker i tillegg til dommer og meddommer. 
 

Dommer  

Beslutter om deltagerens varsling av funn er korrekt og godkjent. Dommeren har 

hovedansvar og skal ta den endelige avgjørelsen når meddommer og dommer ikke er enig i 

sine vurderinger. Dommeren er ansvarlig for eventuell tilbakemelding til deltagere og har 

overordnet ansvar for gjemmesteder under en prøve samt brifing gjennom prøveområdet i 

samarbeid med NWN representant / meddommer.  
 

Funksjonærer 

Bistår prøveleder med å gjennomføre prøven i henhold til konkurransereglement. Det bør 

være funksjonærer tilstede ved parkering, lufteområder og treningsområder i tillegg til 

konkurranselokalisasjonene. Dette er spesielt viktig for å ivareta reaktive hunder som deltar i 

konkurransen. 

 

Avlysning av prøven 

Dersom forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre konkurransen kan 

konkurranseleder i samråd med Nosework Norges representant avlyse, utsette eller avbryte 

prøven. Inviterte dommere og evt. påmeldte deltakere må så raskt som mulig varsles om det 

inntrufne, og arrangør må sørge for at alle formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte. 

Utover eventuelt refusjon av påmeldingsavgift, kan arrangør eller NWN ikke holdes 

erstatningsansvarlig som resultat ev avlysning.  

 

NWN ansvar 

NWN skal  

 annonsere konkurransen på foreningen hjemmeside (Noseworknorge.no). 

 bistå med råd og veiledning, nødvendig dokumenter osv. 

 i samarbeid med arrangør utnevne NWN representant på prøven. 

 registrere og publisere prøveresultater. 

 



 Konkurranseregelverk Nosework Norge, vedtatt på årsmøte 7.7 2017 

 5 

Deltagelse 

Deltager 

For å kunne delta i Nosework-konkurranse må hundefører være medlem i NWN. 

Hundefører er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter som er 

aktuelle for prøvedeltakelsen. 

Hundeføreren er ansvarlig for å møte i god tid både til registrering før prøven og til hvert 

søksmoment i en prøve. Er ekvipasjen forsinket og det foreligger en plausibel grunn til 

forsinkelsen, kan dommeren likevel ta med hunden til bedømmelse dersom klassen ikke er 

ferdig bedømt.  
 

Hundefører skal holde hunden i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse. 
 

Samme hundefører må føre hunden i alle søk i samme konkurranse. Ekvipasjen (startende 

hund og fører, sammen) skal før start ha bestått LGT for gjeldende duft. 

Kun en hundefører er ansvarlig for søket og for å melde funn.  Dobbelthandling er ikke tillatt.  

Kun unntaksvis kan samme hundefører starte med flere hunder på samme prøve. 

Unntakene vil kunne omfatte prøver hvor hundene for eksempel føres i ulike klasser og hvor 

det er ulike prøveområder for de ulike klassene. 
 

Hundefører plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), inkludert kontroll og tilsyn med hund(er) 

plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor prøveområdet. Støy skal begrenses så mye 

som mulig. Hundeføreren er ansvarlig for sin(e) hund(er). Ansvaret omfatter også å fjerne 

etterlatenskaper (avføring) etter hunden på tilliggende områder, så som parkeringsplasser 

og på veien mellom parkering og terrenget. Eieren og den som disponerer hunden, er 

ansvarlig for eventuell skade forårsaket av hunden i forbindelse med konkurransen. 

Hundefører er selv ansvarlig for sin hunds sikkerhet til enhver tid. Alle hundeførere har 

ansvar for å ta hensyn til andre deltakere og hunder (gule sløyfer!!!!). 
 

Hunder 

NWN ønsker at alle hunder skal kunne delta, også reaktive hunder. Reaktive hunder skal 

bære en lett synlig gul sløyfe, eller lignende tydelig tegn. 

Deltagende hunder skal være: 

 Eldre enn 9 måneder gammel.  

 ID merket med microchip, og registrert i Dyreidentitets register eller tilsvarende. 

 Vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Vaksinasjonsattest 

må vises frem på oppfordring fra arrangør. 

 Være frisk og fri for utøy. Ved tvil skal det framlegges veterinærattest. 
 

Tispe med løpetid kan delta, og starter sist. Deltager med løpetispe skal gi beskjed til 

prøveleder. Drektig tispe kan ikke delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 63 dager etter 

første paring eller har valper under 75 dager.  

 

Doping 

NWN følger NKK sine regler i forhold til doping og kunstig stimulering, med ett unntak.  

Hunder som går fast på medisiner kan søke NWN om tillatelse til å delta. Ta kontakt direkte 

med NWN for informasjon om søknadsprosedyre. 

 

Bortvisning 

Dersom hundefører ikke evner å føre sin hund på en sikker måte skal bortvisning vurderes, 

inntil hundefører kan føre sin hund på en måte som ikke setter andre i fare.  
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NWN sin representant eller dommer kan utestenge en hund fra prøven på prøvedagen 

dersom han/hun mener det er nødvendig ut fra forholdene på stedet.  

 

Disiplinærforhold og klager 

Disiplinærforhold 

Enhver skal under prøven følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre i 

overensstemmelse med god skikk og bruk, og i tråd med NWN sine grunnleggende verdier. 

Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Bruk av aversive verktøy som pigghalsbånd, 

strupehalsbånd og strøm etc., er forbudt. Under prøve skal heller ikke nesegrime eller anti-

trekksele benyttes. 
 

Deltaker skal rette seg etter anvisning fra dommer. Dommeren må ikke klandres for sine 

avgjørelser. Brudd på regler og bestemmelser kan medføre advarsel, eventuelt bortvisning 

fra prøveområdet. Alvorlige overtredelser kan gi midlertidig utestengelse fra prøver inntil 

saken er ferdig behandlet.  

Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til dommer. Forseelser av graverende art skal 

skriftlig rapporteres til prøveledelsen og Nosework Norges representant innen prøvens utløp. 

Ved bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.  

Konflikt mellom prøvedeltakere er arrangøren uvedkommende.  
 

Klager 

Deltaker som mener seg skadelidende som følge av brudd på prøvereglene, kan før 

konkurransen avsluttes, innlevere skriftlig klage til Nosework Norges representant, som 

behandler og avgjør klagen på stedet.  

Vurderinger og avgjørelser som regelverket overlater til dommerens skjønn kan ikke 

påklages. 

 

Konkurranseområdet 

Generelle bestemmelser 

Konkurranseområdet skal respekteres. Det er viktig for både rettferdige forhold under 

konkurransen og av hensyn til utleier at deltagere ikke besøker eller trener i/ved 

konkurranselokalene før konkurransen. Noseworkkonkurranser må preges av gjensidige 

respekt og tilbakeholdenhet når det gjelder alt fra besøk på stedet i forveien til diskusjon om 

søksmomenter underveis. Vi forventer at deltagere viser dette hensyn blant annet ved å 

unngå trening/besøk i konkurranseområdet i minst 3 måneder før konkurransen. Dersom 

NWN eller arrangør blir oppmerksom på brudd på dette kan ytterste konsekvens bli avlysing 

av konkurransen. 

Prøveområdet skal ha minst ett oppvarmingsområde tilgjengelig for deltagerne. Prøveleder 

er ansvarlig for å legge ut treningsduft i området. Området kan brukes både før start og etter 

et søk. 

Områder som er tilgjengelig for lufting av hunder, og oppvarmingsområdet, skal være tydelig 

skiltet under en prøve. Prøven består av flere ulike søksmomenter: 

 

Romsøk 

Innendørssøk, eller romsøk, kan omfatte fra ett til tre søksarealer, avhengig av 

konkurranseklasse. Arealene er typiske rom som kjøkken, baderom, konferanserom, 

kontorer eller lagerrom etc.  Et enkelt søksområde kan inkludere sammenhengende rom 

(som for eksempel et soverom med tilhørende baderom). Denne delen av prøven er ofte 

ikke åpen for tilskuere, siden søksarealene kan være små. Bygningen kan være alle typer 

bygninger, som varelager, skole, kirke, restaurant, vanlige hus, osv. Søket bør ha et område 

med bruk av line og et med mulighet for å søke uten, avhengig av prøvekravene.  
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Kjøretøysøk 

Det kan være opp til fem ulike kjøretøy i kjøretøysøket, avhengig av konkurranseklasse. Alle 

typer kjøretøy kan benyttes. Det søkes kun utvendig på kjøretøyene. Hunden skal ikke 

hoppe opp på kjøretøy, eller forsvinne ut av syne under kjøretøy.  
 

Utendørssøk 

Aktuelle områder er utenfor bygninger, parkeringsplasser, plener, gress-sletter, bakgårder, 

etc. Hovedregelen er at hunden skal søke i bånd. Fritt søk uten line tilbys sjeldent og vil kun 

forekomme hvis søket foregår innenfor et sikret område (for eksempel i inngjerding, som i en 

tennisbane eller lignende). Søkearealet skal markerest tydelig med flagg, merkebånd, eller 

lignende, for å markere yttergrensene av søksområdet. Det er tillatt for ekvipasjen å søke på 

utsiden av søksarealet for å få ferten av mållukten. Ekvipasjen kan gjennomføre søket etter 

eget ønske og fra ønsket vinkel så snart hunden har passert startlinjen.  
 

Emballasjesøk 

Ulik emballasje og plassering kan benyttes på de forskjellige klassene. På alle prøver skal 

det være tilgjengelig ferdig klargjort emballasje med duft, og ren emballasje uten duft, slik at 

disse kan erstatte forurenset emballasje underveis i konkurransen. Konkurranseleder eller 

dommer beslutter når emballasje skal skiftes ut. 
 

Hundeførere kan ikke berøre emballasjen, men hundene kan berøre emballasjen. 

Dommeren kan dømme feil dersom vedkommende opplever at hunden forurenser eller 

ødelegger søksmiljøet.  
 

Emballasjesøket kan foregå innendørs eller utendørs.  

 

Gjennomføring 

Prøven starter etter registreringsfristens utløp. Startrekkefølgen annonseres av 

konkurranseleder eller funksjonær som er utpekt av konkurranseleder. 
 

Før prøvestart. 

Briefing før prøvestart gjennomføres av dommer og prøveleder. 

 

Briefingen skal 

 spesifisere områdene for alle søksmomenter. 

 spesifisere tilgjengelig tid i hvert søksmoment, og opplyse om hvorvidt det blir varslet 

når det gjenstår 30 sekunder. 

 Spesifisere antall gjemmesteder pr søk samt poengberegning der dette er relevant. 
 

Briefingen kan inkludere en fysisk gjennomgang av området for alle hundeførere, men da 

uten hund. Dersom det etter forholdene er nødvendig, skal det under brifingen gjøres 

oppmerksom på eventuell støyområder der melding av «funn» må gjøres med tegn. 

Det skal gis mulighet for deltagere til å stille spørsmål underveis i briefingen. 

 

Under prøven  

Som hovedregel skal kun dommer, prøveleder og eventuelt funksjonærer være tilstede i 

søksområdet sammen med den søkende ekvipasjen, mens prøven foregår. Dommeren kan 

åpne for at publikum kan observere søket dersom plassen tillater det. Deltakere kan ikke 

være publikum. 
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Det er tillatt for observatøren å filme ekvipasjen, men publisering av film er strengt forbudt så 

lenge konkurransen pågår. 

Det er ikke tillatt å diskutere søket i prøveområdet.  
 

Hundefører må be om tillatelse fra dommer for å kunne løfte / flytte eller ta på objekter i 

søksområdet.  
 

Hundefører kan kommunisere med hunden gjennom hele prøven.  

Belønning er både tillatt og ønsket. Belønning bør skje minst 50 cm fra funn. Søksområdet 

skal ikke forurenses med godbiter / leker. Det vil si at hverken godbiter eller lek skal treffe 

gulv eller annen overflate i søksområdet.  
 

Søket skal i de fleste tilfeller gjennomføres med hunden i bånd, men hunden skal søke 

selvstendig. I den grad det er aktuelt med frittsøkende hund, vil dette bekjentgjøres under 

brifingen. 
 

Hundefører vises fram til en tydelig startlinje og har 10 sekunder til rådighet på startlinjen, 

etter at startsignal er gitt. Hvis startlinjen innebærer en lukket dør kan døren åpnes i løpet av 

de 10 sekundene. 

Tiden starter når hundens nese krysser startlinjen / terskelen. I klasse 1 stopper klokka når 

hundefører melder funn. I de andre klassene stopper klokka når hundefører melder «ferdig».  

I søk med mer enn ett funn stopper ikke klokka mellom hvert funn. 

Det skal benyttes en elektronisk tidsmåler (stoppeklokke).  
 

Å melde funn. 

Hundefører melder funn, verbalt eller med tegn. Det er hundeførers melding til dommer som 

gjelder, ikke hundens markering eller adferds forandring.  Hundefører kan ikke melde funn 

på en annen lokalisasjon en den hunden indikerer i samme øyeblikk. 
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Klasser og titler 

LGT bjørk 

PRØVE STARTKRAV PRØVENS INNHOLD TID TITTEL KVALIFISERER TIL 

LGT1 

Bjørk 
Ingen 12 esker, 1 med duft. Korrekt varsling av funn 3 minutter   

NW1 

Spesialtsøk1 

LGT2 

NW1 

LGT1 

Ikke startet i 

høyere NW-

klasser 

Utlegg: bjørk duft. Utlegg skal være tilgjengelig for 

hunden og duftkilden skal ikke plasseres høyere enn 

ca. 1,2 m over bakken. 

4 typer søk: 

Innendørs 

Emballasje (pappesker i forskjellige form, størrelse 

og arrangement.) 

Utendørs 

Kjøretøy (inntil 3 stk, utlegg bør ikke være over små 

hunders hodehøyde.) 

3-5 minutter pr 

moment 

NW1 ved 100 poeng og ikke 

mer enn 3 feil 

Sammen med LGT2 

til NW2 

SPESIALISTSØK 1 – Utlegg: bjørk  

Utlegg skal være tilgjengelig for hunden og søksområdet bør ikke være mer en ca 1,2m. 

PRØVE STARTKRAV PRØVENS INNHOLD TID TITTEL KVALIFISERER TIL 

S1-E LGT1 

3-5 søk på emballasje - Et utlegg på søk. 

Emballasje: pappesker i varierende form, størrelse og 

arrangement. 
Anbefalt tid 1 – 

3 min. 

 

Kan variere 

etter forhold. 

Tittel ved: 

1: 100 poeng og ikke mer enn 

3 feil på en prøve  

Eller 2: 3 ulike prøver med 

min. 75 poeng og maks. 3 feil 

hver. 

Sammen med LGT2 

til S2-E 

S1-I LGT1 3-5 søk innendørs - Et utlegg pr søk. 
Sammen med LGT2 

til S2-I 

S1-U LGT1 3-5 søk utendørs - Et utlegg pr søk. 
Sammen med LGT2 

til S2-U 

S1-K LGT1 

3-5 søk på kjøretøy - Et utlegg pr søk. 

Søket kan være på et enkelt kjøretøy eller på flere 

kjøretøy. 

Sammen med LGT2 

til S2-K 
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LGT anis 

PRØVE STARTKRAV  PRØVENS INNHOLD TID TITTEL KVALIFISERER TIL 

LGT2 

Anis 
LGT1 12 esker, 1 med duft. Korrekt varsling av funn. 3 minutter  

NW2 

Spesialsøk2 

LGT3 

NW2 
LGT2 + NW1 

Ikke startet i NW3 

Utlegg: Bjørk og/eller anis. 

Duftkilden skal ikke plasseres høyere enn ca. 2 m 

over bakken. Kjent antall utlegg, vanligvis 1 eller 2 

pr søk.  

4 typer søk: 

Innendørs (2 søksområder.) 

Emballasje (varierende emballasje, esker, 

bagasje osv. Minst 1 planlagt forstyrrelse.) 

Utendørs 

Kjøretøy (inntil 4 stk.) 

Vanligvis ikke 

over 5 min. 

for hvert av 

momentene.  

NW2 ved 100 poeng og ikke 

mer enn 3 feil 

Sammen med LGT3 

til NW3 

SPESIALISTSØK 2 - Utlegg bjørk og eller anis  

Utlegg bør ikke være mer en ca 1,2m 

S2-E LGT2 + S1-E 

3-5 søk på emballasje. 

Det kan være planlagte forstyrrende lukter. 

Kjent antall utlegg, bjørk og / eller anis.  

Emballasjen er varierende. (Esker, bagasje osv.) 
Vanligvis ikke 

over 5 min. pr 

søk. 

 

Tittel ved: 

1: 100 poeng og ikke mer enn 

3 feil på en prøve  

Eller 2: 3 ulike prøver med min. 

75 poeng og maks. 3 feil 

 

 

Sammen med LGT3 

til S3-E 

S2-I LGT2 + S1-I 
3-5 søk innendørs 

Kjent antall utlegg, bjørk og / eller anis.  

Sammen med LGT3 

til S3-I 

S2-U LGT2 + S1-U 
3-5 søk utendørs 

Kjent antall utlegg, bjørk og / eller anis.  

Sammen med LGT3 

til S3-U 

S2-K LGT2 + S1-K 
3-5 søk på kjøretøy. 

Kjent antall utlegg, bjørk og / eller anis.  

Sammen med LGT3 

til S3-K 

LGT kryddernellik 
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PRØVE STARTKRAV  PRØVENS INNHOLD TID TITTEL KVALIFISERER TIL 

LGT3 

Krydder

nellik 

LGT2 12 esker, 1 med duft. Korrekt varsling av funn 3 minutter  
NW3 

Spesialsøk3 

NW3 LGT3 + NW2 

Utlegg: Bjørk, anis og nellik alene eller i 

kombinasjon. Ukjent antall utlegg, inntil 3 stk. 

Duftkilden skal ikke plasseres høyere enn ca. 2 m 

over bakken. 

4 typer søk. 

Innendørs (3 søksområder. Tomsøk kan 

forekomme.) 

Emballasje (Varierende typer emballasje, flere 

planlagt forstyrrelser.)  

Utendørs 

Kjøretøy (inntil 5 stk.) 

Vanligvis inntil 

5 min. 

 

NW3 ved 100 poeng og ikke 

mer enn 3 feil 
 

SPESIALISTSØK 3 - Utlegg er bjørk, anis og nellik alene eller i kombinasjon. 

Utlegg bør ikke være mer en ca 2m. 

S3-E LGT3 + S2-E 

3-5 søk på emballasje 

Flere planlagte forstyrrende lukter. 

Bjørk, anis og nellik alene eller i kombinasjon. 

Tomme søk er mulig. 

Vanligvis inntil 

5 minutter. 

 

Tittel ved: 

1: 100 poeng og ikke mer enn 

3 feil på en prøve  

Eller 2: 3 ulike prøver med min. 

75 poeng og maks. 3 feil 

 

 

S3-I LGT3 + S2-I 

3-5 søk innendørs. 

Bjørk, anis og nellik alene eller i kombinasjon. 

Tomme søk er mulig. 

 

S3-U LGT3 + S2-U 

3-5 søk utendørs. 

Bjørk, anis og nellik alene eller i kombinasjon. 

Tomme søk er mulig. 

 

S3-K LGT3 + S2-K 

3-5 søk på kjøretøy. 

Bjørk, anis og nellik alene eller i kombinasjon. 

Tomme søk er mulig. 
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NW3 ELITE 

Tildeles ekvipasjer som vellykket 3 ganger har gjennomført NW3 tittelnivå. 

Det kreves kvalifiserende prøver med en score på 100 poeng og ikke mer enn 3 feil pr kvalifiserende prøve. 

Oppnådd tittel kvalifiserer for ELT Elitedivisjonsprøve. 

 

ELT Elitedivisjonsprøver 

Åpen for ekvipasjer som har oppnådd NW Elite. 

Her følges ikke nødvendigvis de vanlige strukturene med alle fire søksområdene. 

Det er vanligvis 3 til 5 søk pr prøve men kan variere. 

Det kan være kjent eller ukjent antall gjemmesteder. Tomsøk forekommer. 

Prøven kan bestå av alle kombinasjoner av søksmomenter og søksmomentene kan foregå i et søk. For 

eksempel kan kjøretøysøk foregå innendørs. 

For å oppnå tittel må ekvipasjen oppnå 150 poeng. Det kan oppnås for eksempel 80 poeng ved en prøve og 

70 poeng ved en annen prøve. 

 

Poengberegning 
Plassering i konkurransen skjer i følgende rekkefølgen: 

-flest poeng 

-minst antall feil 

-raskest tid 
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Nosework –Tittel:   NW 1, NW 2, NW 3 

Noseworkprøver baseres på alle de fire ulike søksmomenter på samme dag og som til sammen utgjør 100 mulige poeng score.     

Hvert søksmoment er da verdt 25 poeng.   
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NW

1 
4 

1 per 

søks- 

moment 

25 
Ikke nødvendig, ved melding 

«funn» stoppes klokka  

Ingen poeng,  

maks. tid tildeles 
Ingen tomsøk 

NW

2 

4 

 

1-2 per 

søks- 

moment 

 

 

25 poeng per  

søksmoment 

Poeng per 

funn = 25 

dividert ved 

antall utlegg. 

«Ferdig» meldes i hvert 

søksmoment / området. 

Meldingen stopper klokka. 

 Meldes ikke «ferdig» skal  

maks. tid tildeles men søket 

godkjennes 

Søket stoppes i det aktuelle søksmomentet, poeng inntil 

da beregnes, maks. tid tildeles. 

På innendørssøk: ved feilmelding går ekvipasjen videre 

til neste rom / området. Funn i første rommet tapt, maks. 

tid tildeles. 

Ingen tomsøk 

NW

3 

4 

 

0 -3 per 

søks-

moment 

25 poeng per 

søks- 

moment 

Poeng per 

funn = 25 

dividert ved 

antall utlegg. 

«Ferdig» meldes i hvert søks- 

moment / området. 

Meldingen stopper klokka. 

 Meldes ikke «ferdig» skal  

maks. tid tildeles men søket 

godkjennes  

Søket stoppes i det aktuelle søksmomentet, poeng inntil 

da beregnes, maks. tid tildeles. 

På innendørssøk: ved feilmelding går ekvipasjen videre 

til neste rom / området. Funn i det aktuelle rommet tapt, 

maks. tid tildeles. 

Innendørs 

tomsøk mulig, 

«tomt» må 

meldes.  

«Tomt» tilsvarer 

poeng av 

 1 «funn» 
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Spesialistsøkstittel S1E, S1I, S1U, S1K, S2E, S2I, S2U, S2K, S3E, S3I, S3U, S3K, 

Poengberegning baseres på NW poengberegning i de forskjellige nivåer 

Spesialistsøksprøvene omfatter 3-5 søk på samme dag og på samme søksmoment. Alle gjemmesteder får lik 

poengsum og regnes ut fra 100 poeng delt på antall gjemmesteder. På nivå tre inkluderes også melding av 

funn eller at området er tomt. 

I tillegg kan titlene oppnås gjennom to kvalifiserende prøver i samme klasse (dvs. med 75 poeng og ikke mer 

enn tre feil innen tidsfristen). 

     

Elitedivisjonstittel  

Elitedivisjonssøkene baseres på en rekke søk som tilsammen utgjør 100 poeng. Alle gjemmesteder får lik 

poengsum og regnes ut fra 100 poeng delt på antall gjemmesteder. Tomme søk regnes som et funn og vil da 

utgjøre poengsum som for et funn. Prøvene kan omfatte, men må ikke omfatte, alle alle kombinasjoner av de 

fire søksmomenter. Det fins ingen retningslinjer for gjemmestedene. 

Føreren må melde «ferdig» for å stoppe klokka. Melder føreren ikke «ferdig» innen tidsfrist, får han tildelt 

maksimum tid og et fratrekk for et halvt funn. Ved tomsøk gir riktig ferdigmelding poeng i verdi av et funn. 

Deltakeren oppnår tittelen ved å samle opp poeng fra flere prøver.     

ELT1 tittelen oppnås når en hund oppnår 150 poeng på dette nivået og det kan samles opp på flere prøver. 
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Bedømming av feil 
 

Beskrivelse av feil 
Antall 

feilpoeng 
Andre konsekvenser 

Muntlig korrigering av hunden 1  

Fører detaljstyrer søket 1  

Fører flytter noe i søksmiljøet 1  

Hunden kobles løs uten tillatelse 1  

Forurensning av søksområdet. 

(Forurensning av esker, mistet godbiter, 

lek treffer gulv osv.) 

1  

Farlige situasjoner. (For eksempel hund 

under bil.) 
1  

Hunden setter labber på bil. 1  

Hunden skader noe i søksområdet. (Helt 

ødelagt esker / emballasje, skader på 

inventar osv.) 

2 

 
 

Fører melder feil. 2 Ekvipasjen avslutter i det aktuelle søksområdet. 

Hunden er utilpass eller har vondt, uten at 

fører trekker ekvipasjen fra søket. 
3 Ekvipasjen blir utvist fra søksmoment. 

Hunden gjør fra seg 3 Ekvipasjen avslutter i det aktuelle søksområdet. 

Fører utsetter hund fra fare 3  

Hunden er ut av kontroll 3  

Fører legger unødvendig press på 

hunden.  
 

Ekvipasjen blir utestengt fra prøven. Alle poeng 

slettes, bedømming blir registrert som «utestengt». 

Hardhendt korrigering av hunden.   
Ekvipasjen blir utestengt fra prøven. Alle poeng 

slettes, bedømming blir registrert som «utestengt». 

Hunden er aggressiv mot folk eller andre 

hunder. 
 

Ekvipasjen blir utestengt fra prøven. Alle poeng 

slettes, bedømming blir registrert som «utestengt». 

Deltager er uprofesjonell i forhold til 

dommer, prøvearrangør eller andre 

deltagere. 

 
Ekvipasjen blir utestengt fra prøven. Alle poeng 

slettes, bedømming blir registrert som «utestengt». 

Deltagere publiserer video / bilder fra 

søksområdene under konkurransen. 
 

Ekvipasjen blir utestengt fra prøven. Alle poeng 

slettes, bedømming blir registrert som «utestengt». 

 


