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Til NKK         Drøbak 6. februar 2022 

Bakgrunn for behov for endring av regelverk i Smeller. 

I 2014 ble spesialsøk tilgjengelig for sivilister gjennom hundesporten Smeller. Siden da og frem til nå 

har vi gjort mange erfaringer gjennom ulike arenaer: 

• treninger og kurs 

• trening av en rekke ulike ekvipasjer 

• hundeeiers erfaringsgrunnlag (fra ferske hundeeiere til erfarne utøvere av andre sporter) 

• hunderaser 

• hentet kunnskap og erfaringer fra profesjonelle søkshundekvipasjer / instruktører 

• trenings - og konkurransefasiliteter mm.  

Erfaringer som er gjort i disse årene, hvor Smeller har vært et tilbud for allmennheten, har brakt frem 

et behov for å revidere regelverket og tilpasse det etter de erfaringer som er gjort av både dommere, 

instruktører og utøvere. I 2020 utnevnte årsmøtet en faggruppe i Smeller som har jobbet med de 

større spørsmålene rundt Smeller: 

• ID lukt  

• utvikling av Smeller som hundesport og aktivitet 

• rekruttering til sporten 

• rekruttere deltagere til konkurranser 

• vurdering av en enklere måte å gjennomført konkurranser.  

• Hvordan gjøre kompetansen tilgjengelig for hele landet 

 

I 2021 stemte årsmøte for faggruppens arbeid og at vi skulle foreta de nødvendige regelendringer 

som fagkomiteen hadde arbeidet frem. 

Hvilke problemer har vi støtt på siden 2014: 

1: Hovedproblemet er søksemnet som pr. i dag er skinn. Skinn kommer ikke i en standardisert form 

og variablene skaper problemer for søkshundene. I tillegg besmittes skinnbitene av menneskefert 

(såkalt ID) og skaper dermed ytterligere problemer med tanke på hvilke bestanddeler (molekyler) av 

lukten hunden fester seg ved. Faggruppen ønsker å gå bort ifra både ID lukt som emne (Selve 

begrepet ID retter seg mot den biologiske faktoren som er unik for hvert enkelt menneske) og skinn 

som søksemne i klassene. 
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2: Av samme grunn (punkt 1) får man ikke et forutsigbart grunnlag til å bli flink i Smeller når det er 

risiko for at lukten (søksemnet) vil variere fra konkurranse til konkurranse. Hvilke typer skinn, 

hvordan det er besmittet mm gjør det uforutsigbart og urettferdig. For å kunne trene søk på Id lukt 

slik Smeller er i dag, samt kontrollere validitet rundt øvelsen, kreves renslighet og rutiner på linje 

med arbeid i laboratorium. Vi ser derfor at det blir for vanskelig for arrangører å gjennomføre. Det 

samme gjelder for utøvere som skal trene det. 

3: Det er langt viktigere at lukten er den samme enn at øvelsene er like. Så lenge lukten er den 

samme (RØD KONG), så spiller det mindre rolle hvordan rommet ser ut (romsøk), hvilke fliser / 

objekter som er i bruk (line up) mm.  

4: I profesjonelle miljøer, samt i konkurranseformen spesialsøk i Sverige, brukes rød KONG som 

emne. Rød KONG er standardisert og langt enklere å benytte som et rettferdig og oversiktlig 

luktemne. Ved å bruke rød KONG tilpasser vi oss noe som er allment akseptert og brukt i 

spesialsøkssammenheng verden over. 

Ressursbruk / fasiliteter:  

5: Ressursbruk av dommere og ringpersonell er i dagens regelverk stor. Etter flere års erfaring, ser vi 

at vi kan gjennomføre konkurranser mer effektivt ved noen justeringer i regelverket slik det fremgår i 

vår søknad. Dette gjør at vi kan ta imot flere startende - noe som gir bedre økonomi til klubbene og 

NKK samt at lettelser i regelverket vil gjøre det enklere å arrangere, kreve færre ringpersonell og 

dommere. 

6: I dagens regelverk er plassbehovet for stort til at alle kan avholde konkurranser. Ikke alle klubber 

har store nok innendørs arenaer til å arrangere Smeller slik regelverket er i dag og vi ser derfor et 

behov for å justere regelverket noe med tanke på arealbehov (viser til punkt 3). 

7. NSK har som mål at Smeller skal være en sport for alle. Styret mener at Smeller har et stort 

potensialt, men erfaringer vi har gjort oss er at regelverket og innholdet i klassene må tilpasses de 

ekvipasjene vi retter sporten mot for at potensialet skal nås. Vedlagt er vårt forslag til regelverk hvor 

vi har tatt høyde for at det skal bli enklere å få gjennomført flere konkurranser, terskelen for å starte 

er lavere, samtidig en rød tråd gjennom klassene med oppbygning av vanskelighetsgrad. 

Slik Smeller var tenkt opprinnelig: 

Etter hvert som har blitt kjent med sporten og gjort oss erfaringer, er vi bekymret for at veien som 

opprinnelig var tiltenkt Smeller (de øvrige klassene fra kl 2 - Elite) ikke vil bidra til vekst og 

rekruttering. Klasse 1 er vanskelig nok for de fleste og de øvrige klassene, slik de er tiltenkt, mangler 

en rød tråd. Flere har i dag opprykk til klasse 2, men veldig få starter. Disse signalene må vi ta på 

alvor og noe av forklaringen kan være at Smeller skifter fra et ordinært søksarbeid på skinn, til ID, 
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Match to sample og deretter spor i de høyere klassene. Dette er i praksis 3 svært forskjellige 

søkssporter. 

Dette er justert i det nye regelverket og klassene er bygget opp slik at det er samme og 

gjenkjennelige øvelser med ulike vanskelighetsgrader. Luktemnet er også standardisert og vil ikke ha 

noen variasjoner som har betydning for søksarbeidet. 

Vanskelighetsgradene følger naturlig progresjon i trening og ferdigheter med blant annet: 

• størrelse på luktemnet 

• høyde 

• dybde 

• miljøbelastning 

• søksobjekter 

• antall funn 

• areal 

Det kan sammenlignes med annet søksarbeid som spor / rundering der oppgaven er kjent, men 

terreng / områder / underlag, vær og vind skaper naturlige variasjoner. 

M2S er foreslått som en egen gren og i fremtidens Smeller, ser vi for oss at spor på hardt underlag 

kan komme inn igjen som en egen klasse. 

Styret ser det som svært viktig at disse endringene gjøres slik at vi får det beste ut av en sport med 

stort potensiale. 

To ulike grener; Smeller og Match to sampel: 

8. Vi vil at Smeller skal favne flere søksekvipasjer, og vi ønsker å tilfredsstille både de som vil jobbe 

med match to sample, og også de som vil utvikle hundenes søksforståelse generelt. Pga av dette har 

vi valgt å gå for to ulike klasser innenfor Smellersporten. 

Som tidligere nevnt har faggruppen ønsket å gå bort ifra ID lukt som emne. Selve begrepet retter seg 

mot den biologiske faktoren som er unik for hvert enkelt menneske. Derfor har det ikke egentlig til 

nå vært gjort noen form for match to sample på “ID” i begrepets rette forstand, men heller på 

ukjente og standardiserte lukter som for eks. parfymer, såper og andre påvirkende miljøfaktorer. 

Derfor er det mer fornuftig å standardisere hvilke lukter som skal søkes etter i match to sample slik 

det fremkommer i det nye regelverket. 
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Smeller har nå eksistert i 8 år. Det er helt naturlig at en ny hundesport vil utvikle seg og gi oss 

erfaringer som krever endringer. Vi har hatt hundrevis av kursdeltagere på Smellerkurs, men vi lykkes 

ikke med å rekruttere en høyere andel inn i konkurranseform og treningsgrupper.  

Dette har vært gjenstand for mange diskusjoner internt i styret med det mål for øyet at vi skal få 

sporten til å vokse seg stor. Styret / årsmøtet satt derfor ned en faggruppe som skulle jobbe med de 

store spørsmålene rundt Smeller: 

• ID lukt  

• utvikling av Smeller som hundesport og aktivitet 

• rekruttering til sporten 

• rekruttere deltagere til konkurranser 

• vurdering av en enklere måte å gjennomført konkurranser.  

• Hvordan gjøre kompetansen tilgjengelig for hele landet (egen faggruppe er satt ned for 

kompetanseutvikling / utdanning av dommere og instruktører). 

Dette er bakgrunnen for hvorfor vi nå har gjort viktige endringer i regelverket. 8 år har gitt oss viktig 

erfaring og det nye regelverket har som mål å gjøre sporten enda mer tilgjengelig for hundeeiere 

både nasjonalt og internasjonalt. «Når man vet bedre, så gjør man bedre» er det noe som heter. Alle 

endringer er foreslått med en faglig vurdering og integritet som har en visjon om å ta sporten steget 

videre. Interne rundspørringer har vist at endringene blir tatt godt imot og at deltagere et positive til 

justeringene.  

Styret i NSK håper at NKK er positive til endringer som er foreslått og godkjenner det nye regelverket. 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Norsk Smeller klubb  

ved leder 

Kjersti Pettersen 
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