
 
Landsforeningen 

Danmarks civile Hundeførerforening 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglement for nose work 

Januar 2023 
  



DcH nose work reglement 
 

Side 1 af 14 
 

 

INDHOLD 
KAPITEL 1. GENERELLE RETNINGSLINJER.......................................................................................................... 2 

KLASSER OG OPRYKNING .................................................................................................................... 2 

ARRANGØRERNE ................................................................................................................................ 2 

DOMMERE ......................................................................................................................................... 3 

SØGEOMRÅDER ................................................................................................................................. 3 

POINTGIVNING ................................................................................................................................... 3 

DELTAGERE ........................................................................................................................................ 4 

RESULTATHÆFTE ................................................................................................................................ 4 

LØBSKE TÆVER ................................................................................................................................... 4 

UDSTYR PÅ HUNDEN .......................................................................................................................... 4 

DELING AF DETALJER OM KONKURRENCEN ......................................................................................... 5 

DUFTE PÅ KONKURRENCEOMRÅDET ................................................................................................... 5 

KAPITEL 2. PROCEDURER OG BEDØMMELSER ................................................................................................. 5 

DUFTE, HÅNDTERING, KONTAMINERING ........................................................................................................ 5 

FORSTYRRELSESDUFTE ........................................................................................................................ 5 

BANEGENNEMGANG .......................................................................................................................... 6 

PRØVESØG ......................................................................................................................................... 6 

TIDTAGNING ...................................................................................................................................... 6 

DE 4 MOMENTER ................................................................................................................................ 7 

BEHOLDERSØG (obligatorisk) ................................................................................................................... 7 

INDESØG .................................................................................................................................................... 8 

UDESØG ..................................................................................................................................................... 9 

KØRETØJSSØG ......................................................................................................................................... 10 

KILDER ............................................................................................................................................. 11 

BELØNNING...................................................................................................................................... 11 

MARKERING AF FUND/FÆRDIGMELDING .......................................................................................... 11 

NW 1. ............................................................................................................................................... 11 

NW 2. ............................................................................................................................................... 11 

NW 3 og NW Åben. ........................................................................................................................... 11 

LØFT AF HUND ................................................................................................................................. 12 

FEJL .................................................................................................................................................. 12 

Kategori 1 = 1 fejl ............................................................................................................................. 12 

Kategori 2 = 2 fejl ............................................................................................................................. 12 



DcH nose work reglement 
 

Side 2 af 14 
 

Kategori 3 = 3 fejl ............................................................................................................................. 12 

Ikke gennemført (IG) ........................................................................................................................ 13 

POINTBEREGNING ............................................................................................................................ 13 

PRÆMIERING ................................................................................................................................... 13 

DISKVALIFIKATION ........................................................................................................................... 13 

Ændringslog ..................................................................................................................................... 14 

 

KAPITEL 1. GENERELLE RETNINGSLINJER 

KLASSER OG OPRYKNING 

Der kan konkurreres i 6 klasser: NW 1-, NW 2-, NW 3-, NW Elite-, NW Senior- og NW Åben.  

Alle klasser består af 4 momenter. Med undtagelse af NW Åben skal alle momenter indgå i alle 

klasser. De valgte momenter i NW Åben skal fremgå af invitationen. 

Alle konkurrencer, der er dømt af en godkendt dommer, gælder til oprykning, og en af de 

oprykningsgivende konkurrencer skal være på kreds- eller landsplan. 

Kun klassen NW Åben på kreds- eller landsplan giver udtagelsespoint til DM.  

Anciennitet fra DKK kan ved skriftlig ansøgning til kreds NWU eller lands NWU overføres til DcH, 

ved ansøgning skal kopi af DKK resultathæfte fremsendes. For at deltage i DcH konkurrencer skal 

man være registreret medlem i DcH. 

 

• NW 1: Er DcH’s begynderklasse og beregnet for hunde, der ikke tidligere har bestået højere 
nose work klasser. 
En hund, der ved 2 konkurrencer opnår 100 point og max 3 fejl kan rykke op i NW 2. Dog 
efter deltagelse i 4 konkurrencer med opnået 100 point og max 3 fejl skal der rykkes op i 
NW 2. 

• NW 2: Er DcH’s klasse for hunde der har bestået NW 1. 
En hund, der ved 2 konkurrencer opnår 100 point med max 3 fejl, skal rykke op i NW 3. 

• NW 3: Er DcH’s klasse for hunde der har bestået NW 2. 
En hund, der ved 2 konkurrencer opnår 100 point med max 3 fejl, skal rykke op i NW Elite. 

• NW Elite: Er DcH’s højeste klasse. 

• NW Senior: Er DcH’s klasse for hunde over 8 år. (NW Senior er uofficiel) 

• NW Åben: Er DcH’s klasse for alle hunde. (der på sigt giver adgang til DM) 

ARRANGØRERNE  

Konkurrencelederen står for afviklingen af konkurrencen, mens dommeren er ansvarlig for at 

reglerne overholdes. 

Der anvendes kun materiale, der er kontamineret med æteriske olier. 
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DOMMERE 

En dommer må max dømme i 5 timer. Det svarer til: 

• 80 søg (20 deltagere) i NW1, NW 2 og NW Senior,  

• 48 søg (12 deltagere) i NW 3 og NW Elite,  

• 60 søg (15 deltagere) i NW Åben. 

En dommer dømmer samme moment(er) fra start til slut i hele konkurrencen.  

Ud over en dommer skal der bruges en tidtager til hver dommer. Tidtageren følger samme 

dommer fra start til slut i hele konkurrencen. 

SØGEOMRÅDER 

Dommeren skal godkende type og størrelse af områderne, samt valg af beholdere og køretøjer 

inden konkurrencedagen. Søgeområder, genstande og køretøjer skal være stabile, uden skarpe 

kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Hundens sikkerhed er i højsædet. 

Det er arrangørens ansvar at: 

• Der ikke har været trænet nose work i søgeområderne i de sidste 30 dage forud for 

konkurrencen. 

• Udendørs underlag er af en beskaffenhed så alle hunde kan færdes sikkert f.eks. græsset er 

klippet af hensyn til små hunde.  

• Lokaler er ryddet og gulve er fejet for efterladenskaber. 

• Inden område gennemgang skal alle momenter være gennemført af en ”Whitedog”. 

• Hvert enkelt søgeområde skal være tydeligt markeret af enten bånd, kegler eller lignende. 

POINTGIVNING 

Der kan opnås 25 point i hvert moment. I NW 1 gives 25 point for fund af kilden og ingen point for 

færdigmelding. I NW 2 og senior fordeler dommeren pointene mellem kilderne og i de øvrige 

klasser fordeles pointene mellem kilder og færdigmelding. 

Under søget kan ekvipagen tildeles et antal fejl. 

Den maximale søgetid for de enkelte momenter fastsættes af dommeren på dagen. Der må ikke 

bruges max tid på alle momenter. 

Den samlede maximale søgetid pr. deltager må højst være: 

• 10 minutter i NW 1, 

• 12 minutter for NW 2, 

• 18 minutter for NW 3, 

• 18 minutter for NW Elite  

• 12 minutter for NW Senior,  

• 15 minutter for NW Åben. 

Alle momenter i NW Åben udføres med line, medmindre dommeren vurderer at linen udgør en 

sikkerhedsrisiko. 
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DELTAGERE 

Kun tilmeldte hunde har adgang til konkurrencen og konkurrenceområdet. 

Hunden skal være fyldt 10 måneder i NW 1 og 15 måneder i de øvrige klasser 

Tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage 

Samme hund kan kun deltage i en klasse pr. dag.  

Det er deltagerens ansvar at kende reglementet. 

En fører kan kun stille med én hund i samme konkurrence og én hund kan kun deltage med én 

hundefører i samme konkurrence. 

RESULTATHÆFTE 

Hundeføreren skal have et DcH resultathæfte, der skal afleveres til arrangørerne før 

konkurrencens start. Resultater indføres i hæftet, der udleveres igen ved præmieoverrækkelsen.  

Lokalforeningen skal udstede et resultathæfte til hund og hundefører. Resultathæftet skal 

medbringes ved deltagelse i alle nose work konkurrencer i DcH. 

Lokalforeningerne er ansvarlige for at hunde, der tilmeldes en konkurrence, ikke er til fare for de 

personer eller andre hunde, der er til stede. Lokalforeningerne er ansvarlige for at hundene er 

egnede konkurrencedeltagere samt at hunden er vaccineret og har en lovpligtig ansvarsforsikring. 

LØBSKE TÆVER 

Førere af løbske tæver har pligt til, uden at medbringe tæven, at meddele arrangøren, at tæven er 

løbsk, før konkurrencen begynder.  

Løbske tæver må først føres frem til konkurrenceområdet, umiddelbart før de skal til konkurrence. 

Ved alle momenter skal tæver i løbetid bære løbetidsbukser. 

Løbske tæver skal føres til konkurrence sidst i hvert moment. 

En løbetidstæve må gerne ankomme senere på dagen, men ønsker tæveejeren at deltage i 

banegennemgangen skal denne møde sammen med de øvrige deltagere i klassen.  

UDSTYR PÅ HUNDEN 

Hunden føres i en fast line (fx læder, fleece, biothane, reb og lign.). Bærer hunden sele, skal linen 

fæstnes med karabin på ryggen, ellers skal linen fæstnes i halsbåndet. 

Hvis hunden, på grund af vejret, skal have et dækken på under søget, skal dette godkendes af 

dommeren. Dækkenet må ikke være adfærdsregulerende. Godkendelsen af dækkenet foregår 

umiddelbart i forbindelse med banegennemgangen ved, at hund og dækken sammen præsenteres 

for dommeren. Dommeren vurderer dækkenet ud fra kriterierne: 

• Er dækkenet uden gene for hunden  

• Beskytter dækkenet hunden mod vejrlighed inkl. køledækkener  

• Sko, sokker, solbriller og forbindinger er ikke tilladt på hunden. 
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DELING AF DETALJER OM KONKURRENCEN 

Optagelse af foto og video er som udgangspunkt ikke tilladt. Den enkelte dommer kan give 

tilladelse, med angivelse af hvorfra der må fotograferes/filmes i det enkelte moment. Billeder og 

videoer optaget på dagen må ikke deles, før dagens konkurrencen er slut. 

Søgeområder, kildernes placering eller oplevelser ved søgene må ikke drøftes af nogen, hverken 

deltagere, fotografer, tilskuere eller andre, før konkurrencen er afsluttet. Dommeren vil oplyse 

tidspunktet for ”frigivelse af oplysninger” ved præmieoverrækkelsen.  

Videregiver man oplysninger, diskvalificeres man fra konkurrencen. 

DUFTE PÅ KONKURRENCEOMRÅDET 

Der må ikke medbringes hverken æteriske olier eller hydrolater på arrangementsområdet. 

 

 

KAPITEL 2. PROCEDURER OG BEDØMMELSER 

DUFTE, HÅNDTERING, KONTAMINERING 

De dufte, der bruges i nose work konkurrencer er de æteriske olier: lavendel, eukalyptus og anis. 

Olien bruges til at kontaminere naturmateriale (uld, bomuld ol.), der bruges som kilder ved 

konkurrencer. Materialet skal være kontamineret senest 24 timer før konkurrencen og kilderne 

skal være placeret senest 30 minutter før banegennemgangen. 

Dufte Lavendel Eukalyptus Anis Kombinationsduft Forstyrrelsesduft Tomt søg 

NW 1 Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

NW 2 Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

NW 3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

NW Elite Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

NW Senior Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

NW Åben Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Alle kilder skal placeres med mindst 120 cm afstand og på en måde at de ikke kan ses og hunden 

ikke kan komme i direkte berøring med kilden. 

I NW 1, NW 2 og NW Senior vil antal dufte blive oplyst af dommeren inden start på hvert enkelt 

moment. 

Kombinationsduft er en kilde med begge eller alle tre dufte placeret samme sted. 

Der må højst være 2 forstyrrelsesdufte pr. moment. 

Tomt søg er et søgeområde uden en kilde. Dette kan kun forekomme i NW 3 og NW Elite. 

FORSTYRRELSESDUFTE 

Følgende dufte må ikke anvendes som forstyrrelser. 

• Kaffe/ te 
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• Chokolade 

• Al frisk/fersk/tilberedt kød 

• Alle svampe (kantareller, morkler mv.) 

• Alle stærke krydderier og alle blandingskrydderier 

• Væsker 

• Kemikalier/ Rengøringsmidler 

• Pels og fjer fra dyr 

• Blod 

• Afføring/ urin 

• Analkirtelvæske 

• Alt der har været i kontakt med løbetidstæve 

• Al hunde- og kattefoder  

• Nose work dufte, brugt i andre lande 

• Produkter indeholdende nose work duftene 

BANEGENNEMGANG 

Der bør ikke være mere end 15 hundeførere pr. banegennemgang og der må højst være 20.  

Kun hundeførerne, dommeren og officials er tilladt på banen.  

Under gennemgangen skal dommeren være til stede på banen for at kunne svare på de spørgsmål, 

som deltagerne måtte have. 

PRØVESØG 
I alle klasser opsættes prøvesøg udenfor konkurrenceområdet.  

I prøvesøget skal der være udlagt en kilde for hver af de dufte som må anvendes i konkurrencen i 

den pågældende klasse. 

TIDTAGNING 

I alle momenter er det dommeren, der fastsætter tiden i forhold til banens størrelse m.m. 

• Tiden starter når hund eller fører passerer den markerede startlinje.  Både hund og fører 

skal passere startlinjen. 

• Tidtageren oplyser, når der er 30 sek. tilbage af tiden.  

• Føreren markerer fund ved at række en arm i vejret og sige ”fundet”. I alle klasser stopper 

tiden, når føreren siger ”færdig”. 
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DE 4 MOMENTER 

BEHOLDERSØG (obligatorisk) 

Beholdersøg er et moment, hvor hunden skal søge mellem et antal beholdere.  

Momentet kan gennemføres indendørs, såvel som udendørs. Der skal tages højde for vind og vejr, 

når beholderne skal stilles op. 

Alle beholdere skal placeres i jord-højde. 

Hvis der bruges gennemsigtige beholdere, skal der placeres en negativ bærer, eks. ved brug af 

vatpinde skal der være en vatpind af samme størrelse og farve i alle beholdere. 

 Antal 
beholdere 

Type af 
beholdere 

Antal 
kilder 

Placering af 
beholdere 

Tid Line 

NW 1 8 – 12 
Afstand 
120 cm 
mellem 

beholderne 

Boks i fast, 
hårdt materiale 
eks. Papkasser 

eller 
plastbøtter 

1 Systematisk. 
Række(r), 

cirkel, firkant, 
e. lign. 

Maks. 2 
min 

Påkrævet 

NW 2 12 - 18 Frit 1-2 
Antal 

oplyses 

Frit. 
Beholderne må 
dog ikke røre 

hinanden 

Maks. 2 
min 

Frivillig, 
Sikkerheden 

kan dog 
kræve, at 
der skal 

være line på 
hunden. 

Dette er en 
dommer-

beslutning 

NW 3 Min. 18 Frit 0-3 Frit. 
Beholderne må 
dog ikke røre 

hinanden 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW Elite Min. 18 Frit 0-4 Frit. 
Beholderne må 
dog ikke røre 

hinanden 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Senior 

12 - 18 Frit 1-2 
Antal 

oplyses 

Frit. 
Beholderne må 
dog ikke røre 

hinanden 

Maks. 2 
min 

NW 
Åben  

12 - 24 Frit 1-3 Frit. 
Beholderne må 
dog ikke røre 

hinanden 

Maks. 3 
min 

Påkrævet 
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INDESØG  

Indesøg er et moment, hvor hunden skal søge i forskellige indendørsmiljøer.  

Alle typer af rum kan forekomme.  

I NW 3 og NW Elite kan momentet være opdelt i 1 – 3 sammenhængende lokaler, hvor der skal 

færdigmeldes for hvert lokale 

 Antal kilder Arealkrav Maks. Højde 
til kilde/ 

placering i 
underlag 

Tid Line 

NW 1 1 1 rum 
Maks 100 m2 

100 cm 
Hunden skal 

kunne arbejde 
sig helt hen til 

kilden 

Maks. 3 min Påkrævet 

NW 2 1 – 2 
Antal 

oplyses 

1 rum 
Maks 250 m2 

160 cm Maks. 3 min* Frivillig, 
Sikkerheden 

kan dog kræve, 
at der skal være 
line på hunden. 

Dette er en 
dommer-

beslutning 

NW 3 0 – 3 pr. 
rum, dog 
maks. 6 
kilder 

1 – 3 rum 
Maks 1000 m2 

 i alt 

180 cm samt i 
underlag 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Elite 

0 – 4 pr. 
rum, dog 
maks. 6 
kilder 

1 – 3 rum 
Maks 1000 m2 

 i alt 

250 cm samt i 
underlag 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Senior 

1 – 2 
Antal 

oplyses 

1 rum 
Maks 250 m2 

100 cm Maks. 3 min* 

NW 
Åben  

1 - 3 1 
sammenhængende 

område på  
100 - 500 m2 

Ved brug af flere 
rum skal der være 

åbne døre. 

160 cm 
samt i 

underlag 

Maks. 5 min Påkrævet. 
Sikkerheden 

kan dog kræve, 
at hunden skal 
søge uden line. 

Dette er en 
dommer-

beslutning 

* Inde- eller udesøget kan sættes op til 5 minutter efter dommerens ønske. 
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UDESØG 

Udesøg er et moment, hvor hunden skal søge i forskellige udemiljøer. I udesøget forekommer der 

altid naturlige forstyrrelsesdufte. Udesøget er beregnet til at teste hundens søgefærdigheder i 

forskellige vindretninger og vejrforhold. Et udesøg gennemføres i alle slags vejrforhold og 

temperaturer, dog ikke i farligt vejr. 

 Antal kilder Arealkrav Maks. Højde 
til kilde/ 

placering i 
underlag 

Tid Line 

NW 1 1 Maks 100 m2 100 cm 
Hunden skal 

kunne 
arbejde sig 
helt hen til 

kilden 

Maks. 3 min Påkrævet 

NW 2 1 – 2 
Antal 

oplyses 

Maks 250 m2 160 cm Maks. 3 min* 

Frivillig, 
Sikkerheden 

kan dog kræve, 
at der skal være 
line på hunden. 

Dette er en 
dommer-

beslutning 

NW 3 0 – 3  Maks 1000 m2 180 cm samt i 
underlag 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Elite 

0 – 4   Maks 1000 m2 
 

250 cm samt i 
underlag 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Senior 

1 – 2 
Antal 

oplyses 

Maks 250 m2 100 cm Maks. 3 min* 

NW 
Åben  

1 - 3 1 
sammenhængende 

område på  
100 - 500 m2 

160 cm samt i 
underlag 

 

Maks. 5 min Påkrævet. 
Sikkerheden 

kan dog kræve, 
at hunden skal 
søge uden line. 

Dette er en 
dommer-

beslutning 

* Inde eller udesøget kan sættes op til 5 minutter efter dommerens ønske. 
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KØRETØJSSØG 

Køretøjssøget er et moment, hvor hunden skal søge udvendigt på forskellige køretøjer. Køretøj 

defineres som bil, traktor, lastbil, trailer, campingvogn og landbrugsmaskiner o. lign. Køretøjet 

være bremset og stå fast. Et køretøjssøg kan gennemføres såvel indendørs som udendørs. 

Køretøjet placeres frit så alle sider er let tilgængelige.  

 Antal kilder Antal køretøjer Maks. Højde 
til kilde 

Tid Line 

NW 1 1 2 stk. biler/trailere 
eller 1 

traktor/lastbil 

Må max 
udgøre højden 

på den 
mindste 

tilmeldte hund 
(målt ved 

hundens næse 
i opadgående 
strakt hals). 

Maks. 3 min 

Påkrævet 

NW 2 1 – 2 
Antal 

oplyses 

2 stk. biler/trailere 
eller 1 

traktor/lastbil + 1 
bil/trailer 

Maks. 3 min 

NW 3 0 – 3   3 stk. biler/trailere 
eller 2 

traktorer/lastbiler 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Elite 

0 – 4  3-5 stk. 
biler/trailere eller 

1-3 
traktorer/lastbiler 

Dommer 
fastsætter 

tiden 

NW 
Senior 

1 – 2 
Antal 

oplyses 

2 stk. biler/trailere 
eller 1 

traktor/lastbil + 1 
bil/trailer 

Maks. 3 min 

NW 
Åben  

1 - 3  2 stk. biler/trailere 
eller 2 traktorer 

/lastbiler 

Dommer 
fastsætter 

tiden 
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KILDER 

Det er dommeren på dagen, der bestemmer antallet af kilder, samt placering af disse, i de enkelte 

momenter jf. afsnittet ovenfor. 

Kilderne i søgeområderne skal være placeret af dommeren mindst 30 minutter inden bane 

gennemgang. 

Kilderne må ikke være synlig for hverken fører eller hund og med en afstand på mindst 120 cm 

imellem dem.  

BELØNNING  

• Der må belønnes med godbidder, legetøj, berøring og/eller mundtlig opmuntring. Andre 

hjælpemidler er ikke tilladt. 

• Godbidder og/eller legetøj skal under hele momentet opbevares ikke synligt i lomme eller 

bæltetaske. 

• Der må belønnes efter hvert fund i en afstand af mindst 1 meter fra duftkilden - dog 

stoppes tiden hertil ikke 

• Såfremt man ønsker at belønne hunden uden fund under det aktive søg, kan dette foregå 

udenfor defineret søgeområde.  

MARKERING AF FUND/FÆRDIGMELDING 

NW 1. Hunden skal markere direkte på kilden. I de øvrige klasser kan kilder enten placeres 

tilgængelig, så hunden skal være direkte på kilden eller som utilgængelige kilder, hvor der skal 

tages hensyn til duftens vandring og hundens størrelse. 

Det er til enhver tid føreren, der skal signalere fund, når hunden har fundet kilden. Dommeren kan 

bede hundeføreren om at udpege kildens placering.  

Føreren markerer fund ved at række en arm i vejret og sige ”fundet”. I alle klasser stopper tiden, 

når føreren siger ”færdig”. Føreren kan vælge at færdigmelde et moment uden fund.  

Dommeren meddeler korrekt eller desværre til markeringer. Ved desværre stoppes søget.  

NW 2. Ved gentagne markeringer af samme kilde. Dommeren meddeler at kilden er markeret 

tidligere.  

NW 3 og NW Åben. Ved gentagne markeringer af samme kilde. Dommeren meddeler ikke om 

kilden er markeret tidligere. 

Hvis et indesøg i NW3 og NW Elite består af flere rum tildeles man 2 fejl og maks. tid ved første 

fejlmarkering, men man får lov til at fortsætte momentet til næste rum og fortsat optjene point. 

Anden fejlmarkering giver 2 fejl og momentet afbrydes, således i alt 4 fejl for fejlmarkeringer.  

I momentet indesøg i NW 3 og NW Elite skal der ved brug af flere rum, meldes færdigt pr. rum. 

Kilden kan anvises for føreren i NW 1, såfremt den ikke findes.  

I øvrige klasser anvises alle kilder ved banegennemgang efter endt konkurrence. 

DOMMERENS AFGØRELSE KAN IKKE DISKUTERES.  
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LØFT AF HUND 

Hvis man under momentet ønsker at løfte hunden, skal dette godkendes af dommeren i 

momentet. Dommeren må spørge føreren, hvorfor hunden ønskes løftet. ”Støvsugning” af område 

er generelt ikke tilladt, men ved mindre afgrænsede områder (billedramme etc.) tillades det hvis 

hunden viser tydelig interesse for området. 

FEJL 

Hvis en ekvipage tildeles mere end tre fejl fra kategori 1 eller én fejl fra kategori 2 eller 3 afbrydes 

momentet, dog ikke indesøg med flere rum. Ekvipagen tildeles 0 point og max tid, men beholder 

tidligere opnåede point.  

Der gives fradrag for følgende:  

Kategori 1 = 1 fejl 
a) Føreren, fysisk eller ved brug af negativt toneleje, afbryder uønsket adfærd hos hunden 

b) Føreren tillader, at hunden kravler helt ind under køretøj 

c) Hunden springer over/ kravler under trailerarm, hvis dommer anser det som en 

sikkerhedsmæssig risiko for hunden. Dette skal oplyses ved banegennemgang 

d) Føreren bevidst flytter på genstande eller på anden måde kontaminerer området uden 

dommerens tilladelse 

e) Hunden passerer ikke den markerede startlinje til momentet 

f) Fører passerer ikke den markerede startlinje, hvis føreren vælger at gå ind i momentet 

g) Fører lægger linen på jorden undervejs i søgeområdet uden tilladelse fra dommer 

h) Hunden, slikker eller nipper eller på anden måde kontaminerer søge-området. (Drik af 

vandpyt eller snespisning undtaget)  

i) Hunden sætter pote på køretøj eller beholder. En pote = en fejl, to poter = to fejl osv. 

Kategori 2 = 2 fejl 
a) Hunden, føreren eller linen påvirker søgeområdet kraftigt ved f.eks. at rokere 

søgeområdet, ødelægger genstande, slikke, bide, grave eller kradse. Der tildeles 0 point i 

momentet 

b) Føreren eller hunden taber godbidder eller legetøj i søgeområdet, eller på anden vis 

smitter søgeområdet. Der tildeles 0 point i momentet 

c) Føreren markerer fejlagtigt, uden reelt fund. Tidligere opnåede point i momentet beholdes 

Kategori 3 = 3 fejl 
1) Dommeren afbryder momentet – f.eks. hvis hunden virker stresset, har smerter, eller fører 

udsætter sin hund for fare 

2) Hunden stresser eller gør overdrevent 

3) Føreren giver truende signaler eller udviser truende kropssprog 

4) Føreren afbryder momentet, uanset anledning 

5) Hunden gør sig ren efter start 

6) Hunden forlader søgeområdet og er ude af kontrol 

7) Ekvipagen udebliver fra et moment 

8) Usportslig optræden 
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Ikke gennemført (IG) 
1) Såfremt føreren trækker hunden under konkurrencen, eller dommeren/føreren afbryder 

ekvipagen i to momenter, mistes alle tidligere opnåede point, og der gives max tid 

POINTBEREGNING 

Der kan opnås 100 point i en konkurrence med 25 point pr. moment. 

Dommeren fordeler antal point pr. kilde og færdigmelding.  

Der gives point for færdigmelding i NW 3, NW Elite og NW Åben. 

Placering i konkurrencen sker i følgende rækkefølge:  

• Flest point 

• Mindst antal fejl 

• Hurtigst tid  

PRÆMIERING 

Der gives præmier til den bedst samlede placerede samt de bedst placerede i hvert moment, 

Er der kun 2 tilmeldte, er der ingen momentvindere. 

Ved 3 – 5 tilmeldte i en klasse præmieres kun vinderne af de enkelte momenter samt den samlede 

vinder. 

Ved 6 – 10 tilmeldte i en klasse præmieres 1. og 2. pladserne. 

Ved mere end 10 tilmeldte præmieres de 3 bedst placerede i de enkelte momenter samt samlet. 

NW Senior kan præmieres samlet og ikke for de enkelte momenter. 

DISKVALIFIKATION 

En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis: 

• Hunden, efter dommerens skøn, er uegnet til deltagelse på grund af dårligt helbred eller  

kondition 

• Hunden udviser fysiske eller psykiske handicaps 

• Hunden udviser udpræget nervøsitet 

• Hunden udviser aggressivitet over for dommeren, hjælpere, banepersonale, andre hunde    

eller deres førere m.fl. på eller udenfor konkurrencebanen 

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis:  

• Føreren retter sig ikke efter dommerens eller hjælpernes anvisninger eller efter  

reglementet 

• Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden 

• Føreren forstyrrer en konkurrent/deltager eller dennes hund under gennemløbet 

• Føreren udviser en, efter dommerens skøn, utilstedelig opførelse på eller ved banen 

Hvis en hund eller dens fører diskvalificeres, fratages de dagens resultat.  

Hvis en hund eller hundefører udelukkes/diskvalificeres, skal konkurrenceledelsen give besked til 

den pågældendes lokalforening, kredsformand, samt nose work-udvalget. (Se i øvrigt orientering 

78 i årbogen). 
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Ændringslog 
 

Side Afsnit  
(Ctrl+klik for at følge link) 

Ændring 

Forside - 2022 er ændret til 2023 

4 RESULTATHÆFTE Afsnittet er tilføjet, da der har været mange spørgsmål til regler omkring 
resultathæfter 

11 MARKERING AF 
FUND/FÆRDIGMELDING 

 
 

Teksten: Dommeren meddeler rigtigt eller forkert til markeringer. Ved 
fejlmarkering stoppes søget er ændret til ”Dommeren meddeler korrekt 
eller desværre til markeringer. Ved desværre stoppes søget.  

NW 2. Ved gentagne markeringer af samme kilde. Dommeren meddeler at 
kilden er markeret tidligere.  

NW 3 og NW Åben. Ved gentagne markeringer af samme kilde. Dommeren 
meddeler ikke om kilden er markeret tidligere. 

12 Kategori 1 = 1 fejl 5) Hunden erstatter ekvipagen 
6) Ny. Fører passerer ikke den markerede startlinje, hvis føreren vælger at 
gå ind i momentet 
Bullet 8. Bide, kradse og grave er slettet, da det også står under kategori 2 
fejl 
9) Tilføjet som præcisering En pote = en fejl, to poter = to fejl osv. 

14 Bilag 1 Farvet oversigtsskema er slettet. Ikke relevant mere 

14 Ændringslog Er tilføjet, da vi ikke må farvemarkere ændringer i reglementet 

 


