
Test av søkshundens egenskaper  
 

Egenskap 1 – finne kilde – tidsfrist 2 minutter – 25. februar 
Hunden skal ikke føres i bånd, og fører forblir på startstrek frem til hunden markerer eksakt på kilden 
til lukten. Hunden kan gjøre en kommunikasjon/markering før endelig markering, så lenge fører ikke 
må gi gjentatt kommando (fysiske eller verbalt) for at hunden skal fortsette. Gjentagende kommando 
eller feil kommunikasjon / markering vil bedømmes som ikke bestått.  

• 10 poeng – 4 stoler etter hverandre 
• 20 poeng – 4 stoler rund bord – ca 30 cm fra bord 
• 30 poeng – 4 stoler rundt bord, helt inntil bord 

Egenskap 2 – Selvstendig søk / jobbe på avstand fra fører – tidsfrist 1 
minutt – 26. februar 
Hunden skal ikke føres i bånd, og fører forblir på startstreken frem til hunden markerer. Det er ikke 
tillatt med gjentakende kommandoer (fysiske eller verbalt) 

• 10 poeng – 6 esker over 5 meter 
• 20 poeng – 8 ekser over 7,5 meter 
• 30 poeng – 10 esker over 10 meter 

Egenskap 3 – høye legg – tidsfrist 3 minutter – 18. mars 
Hunden skal ikke føres i bånd, og fører skal bevege seg så lite som mulig under søket og IKKE opptre 
på en måte som hjelper eller oppfordrer hunden til å søke i noen områder (gjelder også hvis fører blir 
stående nært funnstedet). Hunden skal vise at den skjønner hvor funnet er og / eller forsøke å 
komme seg til kilden. Det er ikke krav om at hunden skal strekke seg opp mot funnet, blikkmarkering 
er tillatt.  

• 10 poeng – 120 cm høyde på eller i objekt som fins i miljøet 
• 20 poeng – 180 cm høyde kan plasseres hvor som helst og trenger ikke være synlig 
• 30 poeng – opptil 240 cm høyde kan plassers hvor som helst og trenger ikke være synlig 

Egenskap 4 – forstyrrelser – tidsfrist 1,5 minutter – 19. mars 
Hunden skal ikke føres i bånd, men fører kan bevege seg med hunden og bruke egne bevegelser for å 
endre retninger (uten ytterligere kommandoer). Fører har også lov til å kalle hunden tilbake til esker 
hvis de forlater området. Det er lov å belønne på hvert av funnene (der det er flere) og bruke 
kommando for å gjenoppta søket en gang. Andre kommandoer er ikke tillatt (fysiske eller verbale). 
Hunden kan gi en kommunikasjon markering på feil boks en gang, men den skal da gjenoppta søket 
uten videre kommandoer fra fører. Flere feilkommunikasjoner vil regnes som ikke bestått. Ekstrem 
interesse for en forstyrrelse eller destruktiv adferd på forstyrrelse regnes som ikke bestått.  

• 10 poeng – 8 ekser – 1 funn og 3 forstyrrelser (1 leke og 2 mat). Distraksjoner på dette 
nivået er brød, kjeks, chips, rå grønnsaker eller rå frukt som mat, tennisball, kong eller 
gummileke, bamse eller draleker som leke. 



• 20 poeng – 8 ekser – 2 funn og 3 forstyrrelser (1 leke og 2 mat). Distraksjonene på dette 
nivået er brød med smør, pizzaskorpe, bakevarer, pasta, tørre hundegodbiter eller 
hundekjeks og ost som mat, tennisball, kong eller andre gummileker, bamser eller draleker 
som leke) 

• 30 poeng – 8 esker – 2 funn og 3 forstyrrelser (1 leke og 2 mat). Distraksjonene på dette 
nivået er fisk, popcorn, pizza (midtstykke), peanuttsmør, tyggepinner eller grisører som mat 
og tennisball, kong eller andre gummileker, bamser elle draleker som leke.  

Egenskap 5 – Utilgjengelige funn – tidsfrist 2 minutter – 22. april 
Hunden skal ikke førers i bånd, og fører skal bevege seg så lite som mulig under søket og skal ikke 
hjelpe eller gi hint til hunden om hvor funnet er. Dette inkluderer også direkte kroppsposisjon mot 
funnet eller ved å gi kommandoer under søket (fysiske eller verbale).  

Utilgjengelig funn er her definert som at hunden ikke kan komme helt frem til kilde. Funnet vil 
plasseres minimum 45 cm og maks 90 cm fra hvor hunden kan komme til. Funnet vil befinne seg 
under 90 cm høyde. Lukt vil ikke plasseres inne i skuffer eller skap.  

• 10 poeng – Funnet vil være midt i søksmiljøet og hunden vil ha 360° tilgang rundt funnstedet 
• 20 poeng – Funnet vil være langs en vegg og hunden vil ha tilgang til 180° rundt funnstedet 
• 30 poeng – Funnet vil være under eller bak et større objekt 

 

Egenskap 6 – Metodisk søk i esker – tidsfrist 1,5 minutter – 23. april 
Hunden skal ikke føres i bånd. Hunden skal bevise at den kan søke esker effektivt og metodisk, og 
skal finne funnene i den rekkefølgen de ligger fra startpunktet og holde fokus på eskene gjennom 
søket. Fører kan bevege seg med hunden og kan gi kommando for å gjenoppta søk etter funn. Ellers 
vil kommandoer (fysiske eller verbale) regnes som ikke bestått. Hunden kan gi en kommunikasjon / 
markering på feil eske, forutsatt at hunden gjenopptar søk uten videre kommandoer en gang i løpet 
av hele søket. Hunden skal ikke forlate området med eskene, annet enn en gang å være borte mindre 
enn 10 sekunder fra eskene. Hunden kan passere funnet med opp til to esker og returnere til funnet 
forutsatt at den ikke har markert på neste funn. Passeres funnet med mer enn to esker eller den 
markerer på neste funn før det den har passert, regnes oppgaven som ikke bestått.  

• 10 poeng – 8 esker på linje – 2 funn 
• 20 poeng – 8 bokser på linje – 3 funn 
• 30 poeng – 12 bokser på linje – 4 funn 

 

Egenskap 7 – Flere funn – tidsfrist 2,5 minutter – 13. mai 
Hunden skal ikke føres i bånd. Fører kan gå med hunden gjennom søksområdet, men skal være i 
bakkant av hundens posisjon, slik at det er hunden som leder søket og retning. Fører kan ta et steg 
bort fra funnet, men skal ikke fysisk flytte eller lokke hunden bort fra funn for å gå videre i søket. 
Fører kan belønne etter hvert funn og gi kommando for å gjenoppta søket (søk, videre eller valgfri 
kommando). Hunden kan gi ny retning for hunden sammen med kommando. Fører kan ikke bruke 
egen posisjon til å «anvise» funn eller blokkere hunden fra å gå tilbake til tidligere funn. Det godtas at 
hunden går tilbake til tidligere funn en gang under hele søket og at fører gir kommando for å 
gjenoppta søk. Går hunden tilbake mer enn en gang til et av de tidligere anviste funnene, regnes 



oppgaven som ikke bestått. Søket skal gjennomføres i et normalt møblert rom, men uten større 
stengsler mellom funnene.  

• 10 poeng – tre funn i linje, men det kan være vinkel mellom andre og tredje funn. De skal 
ikke være mer en 4,5 meter mellom funnene og de vil ikke være høyere enn nesehøyde for 
hunden. Det er ikke krav til hvilken rekkefølge funnene meldes i. 

• 20 poeng – tre funn lokalisert i trekant. Avstand mellom funn 1 og 2 og 2 og 3 skal ikke være 
mer enn 3 meter, og avstand fra funn 1 til 3 ikke mer enn 4,5 meter. Funnene vil ikke 
plasseres høyere enn hundens nesehøyde, og det er ikke krav til hvilken rekkefølge funnene 
meldes i.  

• 30 poeng – tre funn lokalisert i trekant. Avstand mellom funn 1 og 2 og 2 og 3 skal ikke være 
mer enn 2,5 meter og avstand fra funn 1 til 3 ikke mer enn 3,5 meter. Det kan være 
høydeforskjell mellom funnene på opptil 90 cm.  

 

Egenskap 8 – Kombinere egenskaper – tidsfrist 3 minutter – 14. mai 
I denne øvelsen skal vi kombinere egenskaper fra de tidligere øvelsene. Alle krav for den enkelte 
egenskapen vil også gjelde i dette søket. Hunden skal ikke føres i bånd, men fører kan bevege seg 
sammen med hunden gjennom søksområdet uten å hjelpe den fysisk eller verbalt gjennom 
kommandoer.  Kombinasjonene dere kan møte i denne testen er: 

• Egenskap 1 i alle tre nivåene 
• Egenskap 2 i alle tre nivåene 
• Egenskap 3 i alle tre nivåene 

Det vil ikke bli brukt samme egenskap og nivå i de ulike trinnene.  

• 10 poeng – 2 funn plassert ut fra egenskapene over. De skal ikke være lengre fra hverandre 
enn 6 meter 

• 20 poeng – 3 funn plassert ut fra i alle fall to av egenskapene over. Det siste funnet kan 
plasseres fritt. Det skal ikke være lengre avstand mellom første og siste funn enn 6 meter 

• 30 poeng – 4 funn plassert ut fra i de tre egenskapene over. Det siste funnet kan plasseres 
fritt. Det skal ikke være lengre mellom de to funnene som befinner seg lengst fra hverandre 
enn 6 meter.  

Det er ikke krav om å ha bestått tidligere egenskaper for å delta. Hunden må kunne lukten bjørk som 
vil brukes i alle testene.  

Pris per test (alle tre nivåene) kr. 500,- men du må bestå nivå for 10 poeng for å starte på 20 
poengsutfordring og så videre.  

Vi utsteder diplom / bevis for de egenskapene og nivåene som hunden har bestått. Det vil også være 
muligheter å fortsette på disse testene til høsten for å klatre på nivåene.  

Påmelding via epost til vilja@nosesofnorway.no, og merk påmeldingen med hvilke egenskaper dere 
ønsker å melde dere opp til!  

mailto:vilja@nosesofnorway.no
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