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 E ndelig oprandt dagen efter flere må-
neders planlægning, og vi kunne byde 
velkommen til Danmarks første of-

ficielle Nose Work-konkurrence i DcH-regi.
Vi havde lavet en aftale med Kliplev Hal-

len allerede tilbage i start november. Derefter 
skulle lokalerne godkendes af dommeren. Der 
er mange krav, der skal opfyldes, når man af-
holder konkurrence i Nose Work: Er der par-
keringspladser nok? Et beregner rum? Er der 
plads til momenterne – således, at deltagerne 
ikke kan se eller høre noget fra deres ventepo-
sition? Hvor skal deltagerne gå ind, og hvor 
skal de gå ud – uden at møde de andre delta-
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gere? Hvor må/kan deltagerne opholde sig, 
når de ikke arbejder med deres hund? Delta-
gerne må ikke se eller høre momenterne imens 
modstanderne arbejder, eller kunne kigge ind 
af et vindue - det er et større detektivarbejde 
og få alle de ting til at passe. 

Men det lykkedes, og dagen den 6-2-22 
kom, og startskuddet lød!

Begge dommere Pia Johnsen og  Domini 
Ann Worsten havde hver deres aspirant, Tri-
ne Hesse Sønderby og Bente Brændshøj med, 
og de mødte ind allerede før kl. 8, så de kun-
ne sikre, måle, læse færtvandring, fundere, 
vurdere og flytte rundt og meget mere inden 

vi kunne gå i gang. Da kilderne var sat, blev 
der sendt en såkaldt 'White Dog' ind, som 
skulle lave prøvesøg på alle momenterne.

Ved indskrivning gik det allerede galt. Der 
kom en deltager og meddelte, at hun havde 
et problem! Hun havde simpelthen glemt sin 
hund… Det grinede vi en del af, men afsted 
det gik. Hjem og hente hund (det var en læn-
gere køretur) – vi flyttede lidt rundt på delta-
gerlisten, og hun kom på som den sidste, og 
så kørte det alligevel. Og alligevel ikke, for vi 
manglede to deltagere. De var endt i Løjt, for 
hvis de trykkede Kliplev Hallen ind på deres 
GPS, så ledte den dem ud til Løjt. Vi fik rin-
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Vi havde lavet to indesøg, et køretøjssøg 
og et beholdersøg. De to indesøg var som nat 
og dag. Det ene foregik i et fitnessrum – godt 
pakket af diverse maskiner og kun en smal 
gang rundt om, og det andet foregik ude i den 
ene halvdel af hallen – med højt til loftet,  stor 
gulvflade og publikum. Flere hunde var me-
get udfordrede af miljøet. Køretøjet var for 
nogen hunde  en underlig størrelse – en golf-
vogn og en lift. Sådan nogen apparater har vi 
ikke søgt på før, men de gik på med krum 
hals, og alle hunde bestod med glans.

Hele dagen igennem fik vi igen set beviset 
på, at hundens næse er noget helt specielt. Der 
var høje søg, utilgængelige søg, mixet søg (la-
vendel og eukalyptus blandet) og forstyrrel-
sesdufte. Hundene markerede ved kilden en-
ten ved at fryse, kigge på hundefører, gø, hop-
pe, ja, deres adfærd var meget forskellige, men 
hvor var det dejligt at se al det flotte hunde-
arbejde, og også samarbejdet hund og fører 
imellem.

Alt i alt en fantastisk dag, hvor der var præ-
mier og glashunde til de bedste tre i alle fire 
momenter og i den samlede stilling. Samtidig 
havde dommerne dagen igennem lagt mærke 
til specielt to ekvipager, og de blev præmieret 
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• Hundesport, hvor hunden skal an-
vende sin lugtesans

• Hunden skal kunne genkende tre 
dufte: lavendel, eukalyptus og anis

• Disse findes via fire kategorier, 
som er: udendørs, indendørs, i be-
holdere og på køretøj

• I løbet af året 2021 er der udarbej-
det et egentligt DcH-reglement og 
beregningsprogram samt uddan-
net officelle dommere

Hvis du er mere nysgerig, eller din lo-
kalforening påtænker at starte hold 
eller afholde konkurence, så tjek evt. 
nedenstående link: https://dch-dan-
mark.dk/nose-workudvalget--beskri-
velse

get til dem, og til sidst landede de i Kliplev. 
Endelig – fuldt hus.

Kl. 10 mødtes alle, og der blev budt vel-
kommen af både arrangør og dommere, og om-
kring kl. 10.30 gik selve konkurrencen i gang.

med  ”Bedste samarbejde” og ”Dagens Figh-
ter”.

Dagens vinder må man til gengæld kalde 
Peter Schmidt fra Hadsten. Ham og hans hund 
J-Lo tog præmier i samtlige momenter, og 
sluttede som nummer et i den samlede stil-
ling.

Vi havde Krogsgaard Hestefoder som vo-
res hovedsponsor, og det må siges, at de tog 
opgaven til sig. De havde nogle fantastiske 
præmier med, og de havde en stand i hallen. 
De havde et meget stort udvalg af ting og sa-
ger til vores bedste ven med, og der blev hand-
let i stor stil hele dagen igennem.

Selina fra Dog in Balance undersøgte hun-
de på kryds og tværs, og de fik sig en velfor-
tjent massage.

Halchef Jens langede de mest lækre sala-
ter, sandwich og pomfritter over disken hele 
dagen, og kaffen stod til fri afbenyttelse.

Hele dagen summede af god energi og 
stemning, og snakken gik tværs hen over bor-
dene og de forskellige kredse.

Vi kan i hvert fald godt sige, at vi vender 
stærkt tilbage næste år.

Samme sted, men ikke samme tidspunkt 
af året. 

Lille indesøg

Dagens vinder, Peter  
Schmidt DcH-Hadsten

Store indesøg

Køretøjssøg


