Nose Work är en rolig
träningsform för både
hund och ägare som
kan göras överallt.
Hunden får både fysisk
och mental stimulans.

DET TALAS OM...

Nose work

– utvecklande och stimulerande
för både hund och ägare
Nose Work kommer ursprungligen
från USA där det togs fram för att
hjälpa hemlösa hundar i hundstall.
Tanken vara att aktivera hundarna
och ge dem mental stimulans
medan de väntade på att få nya
hem runtom i landet.
En av grundarna är Ron Gaunt som har arbetat med att träna polishundar sedan 1970-talet.
Han upptäckte under sitt arbete att många av
de hundar som ansågs jobbiga eller svårhanterliga hade ett stort behov av att jaga eller leta.
Fick de inte utlopp för den drivkraften blev de
rastlösa och oroliga. Konceptet bakom Nose
Work är att låta hunden få utlopp för sina naturliga instinkter på ett strukturerat och utvecklande sätt, resultatet är en trött och nöjd hund
och en glad hundägare.
Luktsinnet – hundens främsta sinne

I Nose Work får hunden arbeta med sitt fan-

Hunden tränas i naturliga miljöer

tastiska luktsinne och söka efter specifika dofter. Hundföraren placerar ut dofterna på olika
höjder och i olika miljöer med varierande svårighetsgrad. På så sätt får hunden både fysisk
och mental stimulans och utvecklas på ett positivt sätt. Sökarbetet har inspirerats av de utmaningar sökhundar ställs inför och man använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer.
Så går det till

Det fina med Nose Work är att du kan göra det
var som helst så länge det sker i en verklighetstrogen miljö, det vill säga egentligen var som
helst. I ditt grannskap, en närbelägen skogsdunge eller hemma. När man tränar Nose Work
ska hunden lokalisera och markera ett antal specifika dofter. I Sverige har man valt att använd
sig av tre växtvatten, eller så kallade hydrolater,
av eukalyptus, lagerblad och lavendel som är
giftfria och helt ofarliga för hunden.
Placera med försiktighet

Hydrolaterna placeras ut på olika platser, för en
hund krävs det en ytterst liten mängd för att

genom positiv förstärkning.
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doften ska uppfattas. Det är därför viktigt att
inte få något på sina händer så att hunden blir
förvirrad. Man arbetar därför med behållare
som innehåller doftämnet, tops eller en liten
bomullstuss samt pincett. En droppe räcker.
Inlärning genom positiv förstärkning

All inlärning sker utifrån att förstärka önskvärda beteende genom belöningar. Det ska vara
säkert och roligt för både hunden och hundföraren. Inledningsvis arbetar du med en doft åt
gången och belönar varje gång hunden gör rätt
samt ignorerar det som hunden gör fel.
En sport på frammarsch

Allt fler hundägare har upptäckt Nose Work. I
Sverige finns det i dag en rad olika klubbar runtom i landet som erbjuder kurser och anordnar
tävlingar. På Svenska Nose Work-klubbens
hemsida finns mer information samt kontaktuppgifter för dig som vill gå kurser.
www.snwk.se

