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KAPITEL 1. KONKURRENCEPLANLÆGNING
Konkurrencetype
Fastlæg om der skal arrangeres en lokal-, kreds- eller lands konkurrence.
Husk kun kreds- eller landskonkurrencer giver udtagelse til DM i NW Åben Klasse.
Alle klasser der dømmes af en til DcH nose work godkendt dommer gælder til oprykning.

Lokation
Find lokation for konkurrencen. Lokationen bør indeholde:










Separate søgeområder til alle momenter, så deltagerne ikke kan se, hvad der foregår på de andre
områder
P-plads til alle deltagere og hjælpere
Lufteområde – separat område til løbetidstæver
Toiletter
Evt. opholdsområder for deltagerne inden start
Sekretariat
Indskrivning (evt. sammen med sekretariatet)
Lokale til dommere, hjælpere og materialer
Spiseområde for tilskuere

P-plads, lufteområder og opholdsområde for deltagere inden start skal være placeret, så de ikke kan se
søgeområderne.
Dommeren skal godkende lokaliteten forud for konkurrencen.

Dommer/tidstager
Find og kontakt, i god tid, en godkendt DcH NW dommer på DcH hjemmesiden (under NWU -> Dommere)
Antal af dommere fastlægges ud fra at 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.

Ud over en dommer skal der bruges én tidtager pr. dommer. Tidtageren følger samme dommer fra start til
slut i hele konkurrencen, der må ikke byttes tidstager i et moment.
Aftal en dommerkontakt (konkurrenceledende dommer) ved flere dommere.

Fastlæg dato
Find en mulig dato ved at kontrollere i DcH Eventkalender og dommer, her er det muligt at se øvrige
konkurrencer, som afholdes på den ønskede dato.
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Kontakt DcH konkurrenceudvalg for godkendelse af dato og konkurrence type.

Meld konkurrencen ud
Konkurrencen offentligøres via: Eventkalender i klubmodul; FB – DCH Nose work mv.
Følgende bør som minimum oplyses:










NW klasser
Åben klasse: Oplys hvilke momenter der er i konkurrencen
Konkurrence type lokal/kreds/lands
Sted
Dato
Antal deltagere pr. klasse
Deltagerbetaling
Evt. forplejning og bestilling af denne
Sidste tilmeldingsdato

Opret konkurrencen i klubmodul.

Kapitel 2. Praktiske arrangør opgaver
Praktiske arrangøropgaver inden konkurrencen:






















Indkøb beholdere til beholdersøg – der skal være ekstra til udskiftning af ødelagte eller forurenede
beholdere (skal godkendes af dommer og ligge ubrugt i 30 dage før komkurrencen)
Sandposer el.lign til stabilisering af beholdere
Vandflasker og klude/køkkenrulle til afvaskning af køretøjer, tis m.v.
Køretøjer til køretøjssøg (skal godkendes af dommer)
Evt. skilte, så deltagerne og tilskuere nemt kan finde rundt
Kegler, plasticbånd til markering af søgeområder (evt. hegnspæle)
Stopure (tjek batterierne og hav et par ure i reserve)
Hjælpere: tidtagere, sekretærer, ”runnere”, ” blæksprutte” m.m.
Forplejning til dommere og hjælpere
Evt. forplejning til deltagerne
Udskrive reglement, så det er til rådighed på konkurrencedagen
Evt. nummerskilte til deltagerne
Evt. skilte eller refleksveste til hjælperne
Udskriv dommersedler og sikre at de er korrekt udfyldt med navn, startnummer osv.
Udskriv startlister til ophængning og dommer
Indkøb præmier (se afsnit nedenfor)
Evt. sponsorer
”Whitedog” (skal godkendes af dommer)
Evt. flyer med regler for tilskuere, som kan uddeles på dagen.
Evt. en fotograf.
Tænk sikkerhed i søgeområderne
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Praktiske arrangøropgaver efter sidste tilmeldingsdato






Tidsplan for dagen i samarbejde med dommer (hvor lang tid skal dommeren have til at sætte søg
op – hvor lang tid skal afsættes til banegennemgang osv.)
Aftal med hjælpere, hvem der laver hvad, og hvornår de skal møde
Udsend program til deltagere indeholdende (minimum 14 dage før konkurrencen):
o Adresse og evt. kørevejledning
o Parkering
o Mødetidspunkt/indskrivning (tidligste mødetid)
o Lufteområder
o Startliste
o Tidsplan for dagen (frokostpause m.m.)
o Hundens vaccinations papirer skal medbringes (skal kunne fremvises på dagen)
o Udfyldt og underskrevet resultathæfte
Opret konkurrencen i beregnerprogrammet – således at der kan udskrives dommersedler og
deltager/startlister (se efterfølgende bilag med vejledning i anvendelse af beregnerprogram).

Praktiske arrangøropgaver på dagen











Modtager deltagernes resultathæfter.
Evt. stikprøve af hundenes vaccinations papirer.
Arrangøren skal kontrollere om resultathæftet er underskrevet og udfyldt korrekt og at ejeren/
hund er tilmeldt i den rigtige klasse (kontroller om hunden tidligere har opnået 100 point og er
oprykket i næste NW klasse).
Såfremt informationer i resultathæftet ikke er korrekte eller mangelfuldt er det IKKE muligt for
deltagelse i konkurrencen.
Arrangøren udfylder resultatbogen med:
o dato og sted
o samlet point/fejl
o tid
o placering
o Bogens ejer kan selv udfylde resten af felterne i resultathæftet vis dette ønskes.
Indtast søgetid i beregnerprogram for de enkelte momenter når dommer har opsat søg og
gennemgået banerne.
Ved hvert søgeområde placeres til dommer - vand og køkkenrulle/klude til afvaskning af
forurenede områder mellem søgene, samt hundeposer hvis en hund gør sig ren i/ ved et moment.
Sikre at dommer inden start får udleveret:
o Dommersedler
o Startliste
o Drikkevarer mv. til dagen

Arrangør informationer til deltagerne inden start
Når prøven starter byder arrangøren velkommen og informerer deltagerne om gældende regler på dagen
og i prøveområdet.
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Arrangøren informerer som minimum deltagerne om:










eventuelle ændringer i forhold til udsendt program
højden på mindste hund
gældende regler for kommunikation mellem deltagerne og via internettet - at først må tales om
søgene efter at arrangør eller dommer har meddelt at konkurrencen er slut
hvilke områder deltagerne må opholde sig i før, under og efter deres deltagelse
forplejningsmuligheder
toiletforhold
skraldespande til hundeposer
hvornår præmieuddelingen forventes at finde sted
information om regler for dagens tilskuere (se kapitel 4)

Herefter gives ordet til den ledende dommer som bla. informere omkring:
 dagens dommer/ dommere og tidtagere
 placering af prøvesøg
 antal af løbske tæver og regler for disse på dagen
 tillades der tilskuer ved de inkelte momenter
 placering af ventepladser
 hvorledes kaldes ekvipagerne frem og af hvem
 Spørgsmål til dagens konkurrence
Dommeren laver herefter en ”line-up” af alle deltagere og foretager en banegennemgang af dagens 4
momenter, alt foregår uden hunde.

Praktiske arrangøropgaver ved konkurrenceslutning
Efter konkurrencen og inden præmieoverrækkelsen gennemgås resultatliste med dommer. Kørselssedler
udarbejdes for afregning med dommere.

Praktiske arrangøropgaver efter konkurrencedagen





Senest 2 dage efter konkurrencen lægges resultatlister op til deltagerne i FB medier mv.
Resultatlisterne skal indeholde:
o Samlet resultatliste
o Resultatlister for hvert moment
Evaluering af konkurrencen til lokalforeningen
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Kapitel 3. Ansvarsfordeling ved en konkurrence
Arrangørens ansvar




at søgeområderne ikke har været brugt til nosework de seneste 30 dage før konkurrencen
at der ikke findes forstyrrelsesdufte på områderne (forstyrrelser der ikke normalt findes i miljøet)
sikre at en deltager ikke deltager i forkert klasse – oprykning kontrolleres i resultathæftet

Dommerens ansvar


Dommeren har på dagen det fulde ansvar for at konkurrencen forløber jf. DcH nose work
reglement.

Kapitel 4. Tilskuere ved konkurrencen
Dommeren afgør, ved hvilke søg, der må være tilskuere.
Tilskuerne:










skal ophholde sig i det afmærkede tilskuerområde, som skal være mindst 4 meter væk fra
startpunktet
skal have mobiltelefonen sat på lydløs
skal være stille, og må ikke klappe, før dommeren har givet tegn om, at søget er slut
må ikke medbringe hund
må ikke fortælle deltagerne om søgeområde eller duftkildernes placering
må ikke bevæge sig til/fra momentet, mens der er deltagere på banen
må ikke medbringe noseworkdufte, mad el.lign. i området
må ikke fotografere eller optage video uden dommerens tilladelse
må ikke ryge ved søgeområderne

Kapitel 5. Præmiering
Rosetter
Det anbefales at præmiering i NW som minimum fortages med rosetter.
Der bør indkøbes rosetter for hvert moment og til samlet vindere, antal efter præmierings regler angivet i
NW reglementet.
Rosetter kan evt. forekomme i samme farver for præmiering i alle momenterne, hvilket giver
indkøbsbesparelse.
Det bør som minimum på rosetbåndets tryk fremgå:




Hvilken klub som afholder konkurrencen
DcH logo
Hvilken placering og hvilket moment præmien giver for

Ligeledes kan arrangør afgøre om der skal forekomme en ”dommerrosette”, rosettens formål er at
dommeren kan kåre dagens bedste deltagende team.
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Hvis der vælges rosetter i forskellige farver gælder følgende:
-

Rød rosette = 1. placering
Blå rosette = 2. placering
Gul rosette = 3. placering

Det er muligt at købe rosetter fx. her:




www. Rosetter.eu
www.ribbonartist.de
www.charmor.dk

Eksempel på påtryk kunne være:
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Kapitel 6. Vejledning til beregnerprogram
Download beregnerprogram
Følg vejledningen nedenfor trin for trin når du skal downloade DcH beregnerprogrammet for NW.
1. DcH beregnerprogram kan downloades ved LINK her og følg der: Dchres.dch-dm.dk (eller indtast i
browser)
2. Vælg Beregnerprogrammer under Diverse

3. Vælg DvH Nose Work – klik på setup

4. Nedenstående pop-up kommer nu frem

Klik på 3 små prikker

5. Når nedenstående billede vises – vælges BEHOLD
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Vælg: BEHOLD

6. Så fremkommer denne advarsel – men vælg BEHOLD alligevel

Vælg: BEHOLD alligevel

7. Du vælger nu at Åbne den downloadet fil ved nedenstående

Vælg: Åben fil

8. Ved billedet her vælger du nu – Flere oplysninger
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Vælg: Flere oplysninger

9. Og derefter – Kør alligevel

Vælg: Kør alligevel

10. Du skal her tillade at app laver ændringer
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Vælg: Ja

11. Vælge Accept for dette Setup

Vælg: Accept

12. Så er du næste i mål – vælg ok og du får programikon på dit skrivebord
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Vælg: ok

13. Nu skulle du gerne på dit skrivebord kunne finde dette ikon – og har dermed downloadet
programmet

december 2021

13

DcH nose work Arrangørguide
Anvendelse af beregnerprogram
Åben program ved at klikke på dit nye ikon

Indtil DcH Klubmodul virke benyttes programmet ved manuel indtastning af deltagere på følgende
måde:

1. Vælg: Konkurrence data

2. Indtast konkurrence oplysninger -> tryk gem -> luk på rødt x i (venstre top hjørne)

3. Vælg: Tilmeld

4. Vælg: Eftertilmeld
a) Du kan nu søge i feltet t.h. efter dine deltagere (som skal være medlem af DcH)
b) Husk at vælg Klasse
c) Klik på deltager og når du vælger den næste kan du se at din første deltager får KatNr. 1
d) Når du er færdig HUSK at slet søge feltet (skal være tomt)
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5. Indtil vi er sikre på at KlubModulet virker korrekt – SKAL du huske at gemme data lokalt på
din pc.
Vælg Filer -> Opret Backup

Når du åbner programmet under stævnet og dine data ikke automatisk popper op så kan
du nu inder filer vælge Indlæs Backup
6. Når alle deltagere er indtastet -> Vælg: Før stævnet -> Klasse Admin
a) Nu kan du indtaste max tider og dommernavn (dette kan først gøres lige inde
stævnestart hvis du ikke har tiderne før dommeren har sat søg op)
b) Der kan nu vælges: Lodtrækning (hermed tilfældig deltagerrækkefølge)
c) Luk ved x i højre hjørne
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7. Vælg: Før Stævnet -> Katalog og udskriv dit katalog / deltagerliste

8. Vælg: Før Stævnet -> Dommersedler og udskriv dine dommersedler (husk dobbelt antal)
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9. Nu er det at vente på de første resultater kommer frem til Sekretariatet fra Dommerne
(Dommersedler)
10. Vælg: Den klasse I har her fx NW Åben Klasse

11. Første deltager kan nu indtastes med resultat

12. Til sidst: Udskriv resultater således
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