Nose Work SM 2020 är sveriges första SM i Nose Work och det kommer att hållas på MyDog i
Göteborg den 5/1 2020.
41 ekipage från hela Sverige kommer att göra upp om den första SM-titeln någonsin!
De som deltar på SM är det vinnande ekipaget från varje län i Sverige.
Även ekipage uppflyttade till klass 3 i TSM senast 30 juni 2019 blir direktkvalificerade till SM.
Dessa ekipage har i och med sina tävlingsresultat visat på en hög kunskapsnivå, och vi önskar
lyfta deras engagemang för såväl träning som tävling och ser gärna att de är med och tampas om
medaljerna på SM.
På SM kan en tävlande bara delta med en hund. Detta eftersom gömmorna inte kan flyttas utan
smittspridning och att man som tävlande därför vet var gömmorna är när man söker med sin andra
hund.
SM blir med 1-3 gömmor (tävlande får veta antal gömmor) av eukalyptus på klass 2-nivå, vilket
innebär att oåtkomliga gömmor och höga gömmor på 1,80 meter kan förekomma. Likaså kan det
förekomma negativa bärare och störningsdofter.

Erica & Kompis
Jag heter Erica Svanered och är 41 år. Kompis är en 2,5 årig cocker spaniel. Till vardags jobbar jag som
förvaltningsledare för socialtjänstens IT-stöd i Umeå Kommun.
Detta SM är det första Nose Work SM:et, så det känns extra kul att få
möjlighet att vara med. Jag har deltagit med tidigare hundar i ett antal
agility SM genom åren.
Kompis är otroligt vänlig och snäll. Han är full av energi och ställer upp på
allt jag ber honom om. Han gör allt han kan för att förstå vad jag vill att han
ska göra.
Vår tyngsta merit i Nose Work sammanhang är det vår uppflyttning till klass
3 som väger högst.
Förutom Nose Work-träning är det spanieljakt som har stort fokus för
Kompis del. Vi tränar lite agility också, men tiden räcker inte riktigt till.
Kompis gillar roliga miljöer där han kan klättra och balansera. Ibland är det
svårt att hålla sig för skratt. Vid en tävling var ett av sökområdena i en lokal
full av biostolar. Jag ville få Kompis att söka under stolarna, medan han
tyckte det var mycket häftigare att klättra på klappstolarna. Han sprang på
ryggstöden rad upp och rad ner. Eftersom nosen hela tiden var på, var det
bara att hänga med 
När vi tränar Nose Work är det godis i olika former som Kompis vill ha. Variation i vad och hur han får sin belöning är
viktigt för att hålla uppe spänning och förväntan

Ulrika & Frozt
Jag heter Ulrika Falk Wallberg och är 55 år och min hund heter
Frozt och är 4 år.
Jag jobbar som undersköterska på lasarettet, men all min fritid
spenderar jag med mina tre hundar.
Jag tränar förutom Nosework även Agility & Rallylydnad med Frozt.
Det här är det första Nosework SM som anordnas i Sverige, så det
känns extra kul att ha kvalat in till detta evenemang! Har tidigare
kvalat in till ett SM i agility men blev tvungen att avstå pga att min
dåvarande hund blev skadad tyvärr.
Min & Frozt största merit, så här långt, är nog när vi som 3 dje
ekipage i Sverige, lyckades ta vårt första Diplom i högsta klassen!
Frozt älskar Nosework och hans favoritbelöning är prinskorv!

Julia & Leo
Jag heter Julia Helmersson och jag är 51 år gammal. Leo heter
Gluntens Leopold och han är 6 år gammal. Jag är socionom och
jobbar som socialsekreterare på socialtjänsten i Umeå.
Det är fösta gången vi kommer att delta i SM och det känns oroligt
pirrigt och kul.
Leo älskar att jobba med nosen. Även om han är lite tokig och tycker
att det är jobbigt men andra hundar som kommer för nära är han
fokuserad och jobbar systematiskt med sin uppgift.
Vår tyngsta merit är nog att vi har kvalat in i det första SM i Nose
Work förutom VSCH kanske.
Vi har tränat och tävlat Rallylydnad och viltspår men det ligger på is
just nu. Leo är också jaktmeriterad.
Leo älskar allt hundgodis, hemlagat levergodis är nog det bästa men
även hundmat tackar inte han nej till. Att leka med en boll efter
avslutat sök är också uppskattad favorit.

