
DDCCH HH HANAN  HHERREDERRED  INVITERERINVITERER  TILTIL    
IINTRONTRO//FORTSÆTTERFORTSÆTTER--KURSUSKURSUS  II  NNOSEOSEWWORKORK  20192019  
OOMM  NNOSEOSEWWORKORK::  
NoseWork er en spændende og inspirerende sport/aktivitet, som passer til alle typer hunde.  
At lære hunden at søge styrker relationen mellem hund og ejer. En fremragende aktivitet, som holder hun-
den i form både fysisk og mentalt, og som giver hunden mulighed for at få afløb for dens energi via dens na-
turlige instinkter. En aktivitet der egner sig både til super aktivering for familiehunden og som konkurrence-
sport.  

NoseWork er for alle racer og aldre, uafhængigt af tidligere erfaring. Selv hunde, som ikke er gode til andre 
hunde, eller generelt usikre hunde kan få stor glæde af NoseWork. Alle hunde arbejder nemlig enkeltvis.  

OOMM  INTROKURSETINTROKURSET::  
Kurset strækker sig over 6 gange a 1-2 timer, og træningen kommer til at foregå på forskellige steder. 
Træningen er bygget op omkring søgning efter lavendel, som er den første af de 3 specielt udvalgte dufte, 
som indgår i NoseWork i Danmark.  

Vi skal arbejde med 4 forskellige typer søg:  
BEHOLDERSØG - kan være i forskellige typer beholdere: papkasser, plasticbeholdere, kufferter, tasker osv. 
INDENDØRSSØG - kan f.eks. være i kontorer, opholdsrum, lagerrum, garager osv. 
UDENDØRSSØG - er på et afgrænset udendørsområde 
KØRETØJSSØG - duften er fikseret på et køretøj som f.eks. en bil, trailer, traktor, lastbil osv.  

DDELTAGERANTALELTAGERANTAL  SAMTSAMT  PRISPRIS::  
Der er plads til højst 10 deltagere og prisen for kurset er 225,00 kroner og inkluderer et startkit.  
Prisen for hundeførere, som deltog i sidste års kursus, og som allerede i forvejen har en startkasse er 
175,00 kroner. Der må påregnes mindre udgifter til yderligere materialer undervejs i forløbet. 
Det er en forudsætning for deltagelse, at hundeføreren er medlem af DcH Hanherred. 
 
Tilmelding via begivenhed på Facebook eller på tilmeldingsseddel i klubhuset  
Betaling for kurset skal ske til kontonr: 9070 1621956848 hurtigst muligt—og senest d. 2/4-19  

OOMM  UNDERVISERENUNDERVISEREN::  
Jeg ikke træneruddannet i DcH, men har trænet NoseWork med min Border Terrier, Bangko i et par år 
og har deltaget i flere kurser vedr. NoseWork.  
Bangko er desuden Dansk Elitechampion i både kaninslæb og schweisspor. Færtens påvirkning af vind 
og vejr, tager jeg med i min noseworktræning. 
Jeg konkurrerer i NoseWork klasse 2.  

JEG GLÆDER MIG TIL AT SE JER! 
MANGE HILSNER FRA 

RIKKE VILS KLINDT, DCH HANHERRED 

DDATOERATOER  OGOG  TIDERTIDER::  
Tirsdag d. 2.april 
Tirsdag d. 9. april 
Søndag d. 28. april 
Søndag d. 26. maj 
Tirsdag d. 4. juni 
Søndag d. 23. juni  
 

Træningen forventes at vare fra 14:00 – ca. 16:00 på søndage og fra ca. 19-21 tirsdage 
Første gang mødes vi på træningspladsen DcH Hanherred. 


