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    Svenska Hundklubbens prövningsordning i nosarbete. 

Syfte och mål 
Svenska Hundklubbens prövningsordning i Nosarbetstest 2020 syftar till att stimulera 

hundägare, att tillsammans med sin hund utveckla sin och hundens färdigheter i nosarbete  

genom en lämplig stegring av svårigheter i fem klasser. 

 

Målsättningen med SHK Nosarbete är att: 

- att stimulera till ett aktivt liv och berikande liv för hund och förare. 

- att tillsammans utvecklas till ett bra nosarbetsekipage 
 

Allmänt  
Rätt att deltaga i testet   

Hunden ska vara minst åtta månader, föraren ska vara minst tolv år.  

Medlemskap i SHK är inget krav för att få delta i nosarbetstestet 2020.  

Löptikar får delta på nosarbete och startar sist.   

Domare och föraren ser till att löptik inte stör andra hundar under provet.  

Proven under testverksamheten kommer att dömas av blivande domare som är under 

utbildning. 

Anmälan  

Anmälan till nosarbetstest görs på SHKs Södertäljes hemsida. 

https://svenskahundklubben.se/sodertalje/prov-i-nosarbete-i-svenska-hundklubben/ 

Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar lokalt nosarbetesansvarig 

för planering av nosarbetstest. Bekräftelse på att anmälan mottagits ska skickas till 

anmälarens e-postadress senast 7 dagar efter mottagen anmälan.                                                                                                                

Anmälan anses fullständig när både anmälan och betalning inkommit till Svenska 

Hundklubben.                                                                                                                                     

Anmälningsavgift betalas till Plusgiro 130905-3. Därefter är anmälan bindande.                                                                                                                                               

Föraren bör ha tagit del av Svenska Hundklubbens prövningsordning i nosarbete. 

Avanmälan  

Anmälan som återtas av anmälare efter bekräftad och överenskommet datum mellan 

domare och anmälare, återbetalas ej, och provet anses som förverkat. 

Återbetalning  

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast mot uppvisande av veterinärintyg 

/sjukintyg.  

Klassindelning  

Startklass:  Inomhussök 

  Maxhöjd för gömmas placering 1 meter 

  Minimihöjd för gömmas placering 3 dm 

  En gömma 

  Doftetikett eukalyptus 

  Maxpoäng 10 p 
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 Krav för godkänt: 10 p                                                                                                       

För uppflyttning till klass 1 krävs minst 20 poäng som samlas ihop vid två 

tävlingar. 

Ingen konkurrens utan mer som ett anlagsprov. Man tävlar i ett inomhussök. 

 

Järnklass:     Två moment – arrangören väljer mellan inne/ute, inne/behållare eller              
                       ute/behållare  
  En gömma/moment = totalt 2 gömmor 
  Doftetikett Eukalyptus 
  Maxhöjd för gömma 1 meter 
  Minimihöjd minst 2 dm  
  Maxpoäng 20 p (10 p/moment) 
  Krav för godkänt 10p 

 För uppflyttning till nästa klass krävs 30 poäng som man kan samla ihop på 
minst två tävlingar.  

 
Bronsklass: Tre moment – arrangören väljer mellan inne/ute/fordon, 
  Behållare/ute/fordon eller behållare/inne/fordon. 
  4 gömmor fördelade på de tre olika momenten. 
  Doftetikett Eukalyptus och/eller lagerblad 
  Maxhöjd gömmas placering 2 meter högt/djupt 
  Minimihöjd marknivå 
  Maxpoäng 40 p 
  Krav för godkänt 30 p 

 För uppflyttning till nästa klass krävs 120 poäng som man kan samla ihop på 
minst tre tävlingar. 
 

Silverklass: Fyra moment: fordon, behållare, inne och ute 
  Maxhöjd och maxdjup på gömma 2 meter 
  Störningsdofter kan förekomma 

10 gömmor som fördelas över de fyra momenten skall finnas men ett moment 
kan vara tomt. 
Doftetikett eukalyptus/lagerblad/lavendel  

  Inga begränsningar med gömmors placeringar. 
  Maxpoäng 100 p 
  För godkänt resultat krävs 80 p 

För utmärkelse excellent krävs 400 poäng som kan samlas ihop vid fyra 
tävlingar eller vid fler tävlingar där man fått ihop minst 80 p. 

 
Guldklass: Obegränsat antal gömmor. Flera tomma områden kan förekomma. 
  Arrangör bestämmer värdet på varje gömma. 
  Flest gömmor och inga felmarkeringar vinner.  

De utan felmarkering kommer alltid före de som har felmarkering även om de 
med felmarkering har fler hittade gömmor. 
Doftetikett eukalyptus/lagerblad/lavendel 
Störning i form av leksaker och hundben utplacerade 
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Inga externa belöningar får delas ut under pågående sök. Däremot är belöning 
via klappar och röst helt ok. När söket är över och ekipaget har lämnat 
sökområdet är det ok med leksak/godis. 
Max söktid 30 minuter och minimitid 10 minuter. 
 
 

Generellt. 
I samtliga klasser kan man samla ihop poäng och på så sätt nå uppflyttning. 
Felmarkering: vid två felmarkeringar får man fortsätta sitt sök men man får -10 
poäng/felmarkering. 
 
Vid fler felmarkeringar än två avbryts söket och man får noll poäng och inte heller behålla 
de poäng som man fått före den tredje felmarkeringen.  
 
Även om man blivit uppflyttad till en högre klass, har man möjlighet att fortsätta i den klass 

man klarat, men bara i mån av lediga platser. I de fallen utdelas inga priser. 

 
 


