
Nosework

Nosework är en ny spännande hundsport från USA som handlar om doftdiskriminering och där 
hunden får använda sitt fantastiska luktsinne.

Idéns ursprung kommer bla från Ron Gaunt som 
dagligen jobbar med tjänstehundar. Tanken var 
från början att hitta något sätt att aktivera och 
träna hundar på olika hundstallar och låta dem få 
utlopp för flera av sina naturliga instinkter.

Resultatet blev väldigt bra och spreds snabbt bland 
”vanliga” hundägare och utvecklades till en 
hundsport som man kan tävla i.

I Sverige växer sporten snabbt, både som aktivering och tävling. De är en träningsform som passar 
alla hundar, oavsett ras eller storlek på hunden och vill man tävla är även reaktiva hundar välkomna.

Något av allt som är positivt med nosework

 Alla hundar har behöv av nosaktivering och de brukar vara trötta och nöjda efter träningen
 Du kan träna överallt där du kan ta med din hund
 De behövs inga förkunskaper 
 Osäkra hundar får bättre självförtroende 
 De stärker banden mellan hund och förare och föraren måste lära sig läsa och lita på sin 

hund.

Dofter

I USA använder de sig av eteriska oljor. I Sverige har vi valt bort dem, då de kan vara ohälsosamma 
och ersatt dem med hydrolat som är en restprodukt vid framställningen av den eteriska oljan. 

Dofterna som används på kurser och tävlingar är eukalyptus, lavendel och lagerblad, men man kan 
använda vilken doft man vill för aktivering (kaffe, te, kongbitar, mm).

De är viktigt att man tänker på hur man hanterar doften hunden ska leta efter, så att man inte 
”smittar” ner omgivningen med den eller har den på händerna när man tex placerar ut behållare.

Träning

Träningen sker enbart med positiva metoder. Man lär hunden den doft man valt och försöker ge 
hunden en riktigt bra känsla i hittandet. Markeringsträningen sker för sig.

Doftprov

Innan man kan tävla med sin hund måste man göra ett doftprov, där hunden får visa den kan hitta 
och markera den specifika doft som den ska leta efter. 

Du gör ett doftprov för varje tävlingsklass.



Tävling

De finns 3 olika klasser att tävla i, med fyra olika moment i varje klass behållarsök, inomhus sök, 
utomhussök och fordonsök.

Behållarsök

Behållarna kan se ut och ha vilken storlek som helst. De kan tex vara kartonger, mjukis djur, väskor 
osv.

Inomhus sök

 Där letar hunden efter doften i ett rum tex ett kök, konferensrum, uthus osv



Utomhussök

Vid utomhussök kan doftgömman vara placerad tex i en husvägg, en stenmur, i gräsmattan, på ett 
träd mm

Fordonsök

Till fordon räknas bilar, traktorer, släp osv Här finns också ett säkerhetstänk, hunden får inte 

gå in under ett fordon då den kan fastna eller göra sig illa.

Kurser på Ockelbo BK

Vi har nybörjarkurser och planerar även att ha fortsättningskurser.

På våra kurser går vi bla igenom



 Hundens luktsinne
 Hur du lär in doften
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 Tävling


