
Regler for Næsedag. 

 
 
Generelt. 
 
RcHs Næsedag er en konkurrencedag for klubbens B- hunde, afholdt lokalt, hvor der udeluk-

kende indgår søgeøvelser i konkurrencen. 

 

Næsedagen omfatter følgende 3 øvelser: 

   

1. Sporsøg. 

 

2. Frit søg. 

 

3. Frispor. 

 

 

Øvelser: 

 
Sporsøg: 

 

   Generelt:          200 skridt langt fremmedspor, ca. 60 min. gammelt 

 Sporet skal have 2 vinkelrette knæk, og afstand mellem knækkene, skal 

 være mindst 20 skridt. 

 Der udlægges 2 genstande (træ) på sporet. Genstandene kan placeres 

 frit, men med min. 15 skridt efter start, før og efter knæk, samt før  

 afslutning. 2. genstand markerer sporets afslutning. 

 

 

   Koefficient: Søg: 3,5 

 Genstande: 1,5 

 

 1. gens. = 4 point  2. gens. = 6 point. 

 

   Line: 5 meter. 

 

   Tid: 10 Minutter. 

 

   Dommervejl: Den alm. gældende for DcH’ sporsøg B-klasse. 

 

   Udførsel: De alm. retningslinjer for DcH’ sporsøg i B-klasse er gældende 

. 

 

 



Frit søg: Der skal bruges et naturområde på 40 x 40 skridt med sporfært, gerne 

 med bevoksning. Der skal bruges 4 bløde apporterbare genstande. 

Genstandene skal være ens for alle hundene, men må ikke ligge samme sted 

hver gang. Genstandene udlægges umiddelbart før hver deltager, og må ikke 

ligge synligt for føreren. Hund og fører må ikke overvære udlægningen. Ikke 

opsamlede genstande hentes efter hver hund. 

 

   Koefficient: Søg: 1,0 

 Genstande: 4,0 

 Der gives 2,5 point for hver genstand. 

 

   Tid: 2 x 3 min. plus evt. en pause på 2 min. til evt. at skifte side eller opmuntre 

hunden. 

 

   Dommervejl:     Den alm. gældende for DcH frit søg, med undtagelse af følgende. 

 Fører og hund har 2 x 3 min. plus evt. 2 min. pause. Føreren må kun færdes 

på en side af feltet, denne side vælges inden øvelsen starter. Efter 3 min. søg 

spørger dommeren føreren, om vedkommende ønsker pause. Hvis dette øn-

skes får hund og fører 2 min. fra det øjeblik hund er ude hos fører. Dette koster 

intet fradrag. Ved samme lejlighed spørger dommeren om føreren vil skifte side 

Hvis fører ønsker dette, vil det koste et fradrag på 1 point pr. efterfølgende til-

vejebragt genstand. 

  Pause kan fravælges 

 

   Udførsel: De alm. retningslinjer for DcH’ frit søg er gældende, på nær følgende: 

Fører må kun færdes på en side af feltet. Denne side vælges inden øvelsens 

start. Fører og hund har 2 x 3 min. plus evt. 2 min. pause. 

Denne pause koster intet fradrag. Efter 3 min. spørger dommer om pause øn-

skes, hvis ikke fortsætter øvelsen tiden ud. Hvis pause ønskes, får man 2 min. 

fra det øjeblik hund er ude hos fører. Samtidigt spørger dommer om man øn-

sker at vælge ny side, hvis ja, så koster det et fradrag på 1 point, pr. efterføl-

gende tilvejebragt genstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frispor, (Skovspor).: 

 

250-300 skridt langt fremmedspor, ca. 60 min gammelt på alternative arealer 

(skov, eng, brakmark, plantage eller lign.) kun fantasien sætter grænser. Sporet 

skal udgå mellem 2 markeringsstokke, med 15 skridts mellemrum. Sporet har 

3-5 nogenlunde vinkelrette knæk. Afstand mellem knækkene skal være mindst 

15 skridt Genstandene kan placeres frit, men med mindst 10 skridt før eller efter 

knæk, og efter start, samt før afslutning. 

  4. genstand markerer sporets afslutning.  

 Alle genstande skal være af træ, gummi, læder, stof eller lign.  

 

   Koefficient: Start: 0,5 

 Genstande: 4,5 

  

 1. gens. = 1,0 p. 2. gens. = 2,0 p.  3. gens. = 3,0 p.  4. gens. = 4,0 p. 

  

 

   Line: Linelængde, 5 meter. Halsbånd eller sele er valgfrit. 

 

   Tid: 15 minutter. 

 

   Dommervejl: Dommeren spørger fører om han / hun vil have anvist sporets start. 

 Hvis Ja: Anvises startstedet og der gives 2 point for start. 

Hvis Nej: Gives der 2 min. til at finde sporets start. Hvis hund finder spor inden 

for tiden, gives 10 point for start, og tiden (de 15 min.) startes når hunden søger 

ud ad sporet.  

Hvis hund derimod ikke finder sporstart inden for tiden, anvises sporstart, og 

der gives 0 point for start. 

 

Bedømmelse: Ved opsøg skal hunden selvstændigt opsøge sporet. Hunden skal ud i fuld line, 

før hf. følger hunden. 

Styring i opsøget: Hunden ikke i fuld line, vil medføre fradrag fra 1 til 3 point. 

 Ny opstart: Hunden går ind til hf. vil medføre fradrag på 2 point. 

Ved bagspor: Hvis hf. stopper hunden vil det medføre et fradrag på 2 point for 

ny opstart. Hvis hf. følger hunden i fuld line – øvelse stoppes, sporstart anvises, 

og der gives 0 for Opstart. 

 

Den resterende del af sporets forløb, er for dommeren ligegyldig. 

Fører og hund bedømmes kun på de fundne genstande.  

 

 

 

   

  



Udførsel: Fører stiller op med hund ved en af de 2 markeringer, der udgør startporten. 

Hvis sporets start ønskes anvist, anviser sporlægger sporets start, hvorefter 

fører sætter hund direkte på sporet, og tiden (de 15 min.) startes. Hvis hund og 

fører selv ønsker at finde sporet, startes tid (de 2 min.) og starttilladelse gives.  

 Tid startes når hund søger ud ad sporet (de 15 min.)  

 Fører går spor alene med hund. Kun fundne genstande giver point.  

 Fører og hund skal selv melde tilbage med fundne genstande, inden de 15 min. 

er udløbet, ellers gives 0 point for genstande.  

 Fører kan ikke forlange ikke fundne genstande forevist. 


