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Aktivera din hund - Nose Work

Det finns många trevliga aktiviteter och sporter som man kan aktivera sig själv och sin hund
med t.ex. agility, freestyle, rallylydnad m.fl. dessa kanske inte passar alla raser eller individer
men nu finns en i Sverige relativt ny sport som kallas Nose Work som lämpar sig för de flesta
raser, stora som små. Det ger hundarna och dess ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att
aktivera sig.
Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare och är en sport som
passar de flesta hundraser. Från början var tanken att hjälpa hundar på hundstallar till en mer
dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem
runt om i USA.
I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på
att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på
olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk
stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en
aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse
för nosarbete. I princip går det att lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst, men
Nose Work beskrivs bäst utifrån hur det går till vid tävling.
Det finns tre olika tävlingsklasser där varje klass består av fyra moment: inomhus, utomhus,
fordon och behållare. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Samtliga moment genomförs på
tid. För varje klass ökar svårighetsgraden. Svenska Nose Work Klubben använder sig av
hydrolater från växterna eukalyptus, lagerblad och lavendel. En hydrolat består av de
vattenlösliga ämnena från en växt och har inga kända biverkningar.
Jag har själv inte provat på Nose Work men ska till hösten försöka att hitta en kurs i närheten
men intresset är stort så man måste nog vara ute i god tid. Alla som jag har talat med tycker
att det är en mycket rolig aktivitet både för hund och ägare och att man tränar upp en väldigt
bra kontakt och efter träning har man en glad och trött hund.
Jag önskar er en härlig höst!
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