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Syfte och mål 

Svenska Hundklubbens prövningsordning i nosprov syftar till att stimulera ett aktivt och 
berikande liv för hund och förare. Att hundägare tillsammans med sin hund utveckla sin 
och hundens färdigheter i nosprov genom en lämplig stegring av svårigheter i fem 
klasser. 
 

Allmänt  
Rätt att delta i prov   

Alla ekipage har möjlighet att avlägga prov. Medlemskap i SHK är inget krav.  

I övrigt gäller: 

- Hunden ska vara minst 8 månader, föraren ska vara minst 12 år.  
- Löptikar får delta på nosprov och startar sist. Domare och föraren ser till att löptik 

inte stör andra hundar under provet.  

 

Hinder för tävlande vid prov 

Hundar får inte avlägga nosprov om: 

- Gällande vaccinering ej gjorts inom föreskriven tid. 
- Hunden är sjuk eller skadad på ett sätt som utgör fara för egen eller andras hälsa. 
- Dräktig tik beräknas föda inom 30 dagar. 
- Tik fött valpar för mindre än 75 dagar sedan. 
 
Anmälan 

Anmälan till nosprov görs på SHK:s centrala hemsida 
https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/ 

Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar lokalt nosprovsansvarig 
för planering av nosprov. 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. Därefter är anmälan bindande.                                                                                                                                               
Föraren ska ha tagit del av Svenska hundklubbens prövningsordning i nosprov. 

 

Registrering av provresultat 

Provresultat rapporteras av domaren till nosprovsregistratorn, redaktören Våra Hundar 
och webmaster Svenska Hundklubben.  

 

Avanmälan och återbetalning 

Vid eventuell avanmälan återbetalas provavgiften vid uppvisande av 
veterinärintyg/sjukintyg. 

 

Utrustning 

Fast halsband eller sele. 

Lina max 3 m. 

 

https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/
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Domare 

Domare och Provansvariga skall vara godkända och utbildade enligt Svenska 
Hundklubbens utbildning-/ utvecklingsplan. 

 

Generellt 

I samtliga klasser kan man samla ihop poäng och på så sätt nå uppflyttning. 

Felmarkering: 1 felmarkering i start och järnklass är tillåten. Från bronsklass vid 2 
felmarkering får man fortsätta sitt sök men man får minus 10 poäng/felmarkering. 

Vid fler felmarkeringar än 2 får man 0 poäng och får inte heller behålla de poäng som 
man fått före den tredje felmarkeringen.  

Även om man blivit uppflyttad till högre klass kan man få vara kvar i en lägre klass. 

 

Championat 

Hunden är stambokförd i SHK. 

Hittat samtliga gömmor inom tidsramen i Guldklass. 

Bedömning Very good på exteriörutställning i SHK. 

 

 

Klassindelning  

Startklass 

Moment 1 st  

Miljö Inomhus 

Gömma 1 st 

Max höjd 1 m 

Minimihöjd 30 cm  

Doft Eukalyptus 

Poäng vid godkänt 10 p 

Krav för uppflyttning 10 p 

Max söktid 2 min 
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Järnklass 

Moment 2 st  

Miljö 
Arrangören väljer mellan: Inne/Ute 
Inne - behållaren på marken 
Ute - behållaren på marken 

Gömmor 2 st 

Max höjd 1 m 

Minimihöjd 20 cm 

Doft Eukalyptus 

Maxpoäng  20 p (10 p / gömma) 

Krav för godkänt  10 p 

Krav för uppflyttning 30 p 

Max söktid 2 min / moment 

 

Bronsklass 

Moment 3 st  

Miljö 
Arrangören väljer mellan: Inne/Ute/Fordon 
Behållare Ute/Fordon eller  
Behållare Inne/Fordon 

Gömmor 4 st 

Max höjd 2 m 

Max djup 40 cm  

Minimihöjd Marknivå 

Doft Eukalyptus och/ eller Lagerblad 

Maxpoäng 40 p (10 p/ gömma) 

Krav för godkänt 30 p 

Krav för uppflyttning 120 

Max söktid Domaren bestämmer söktid 
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Silverklass 

Moment 4 st  

Miljö Fordon/ Behållare/ Inne/ Ute 

Gömmor 10 st 

Max höjd 2 m 

Max djup 50 cm 

Minimihöjd Marknivå 

Doft Eukalyptus/ Lagerblad/ Lavendel/ Blandgömma 

Maxpoäng 100 (10 /gömma) 

Krav för godkänt  80 p 

Krav för uppflyttning 300 p/ 320 p 

Störning Det kan förekomma ex leksaker 

Max söktid Domaren bestämmer söktid 

 

Guldklass 

Moment 4 st 

Miljö Fordon/ Behållare/ Inne/ Ute 
Flera tomma områden kan förekomma 

Gömmor 1 - 10 

Max höjd 2 m 

Max djup 50 cm  

Minimihöjd Marknivå 

Doft Eukalyptus/ Lagerblad/ Lavendel/ Blandgömma 

Maxpoäng 100 p delat i antal hittade gömmor 

Krav för godkänt 100 p 

Störning Det ska finnas utplacerade ex leksaker 

Max söktid 20 min 

 


