
 

 

 

Har du lyst til at snuse til Nose Work? 
 

 

Nose Work er en ny hundesport, hvor man træner hunden til 

at finde forskellige dufte i forskellige miljøer. Præcis som 

en narko- eller bombehund kan identificere narko og 

bomber. 

 

Hundene skal på sigt kunne genkende 3 dufte i forskellige 

miljøer 

 

Nose Work er en sjov og udfordrende ”næseaktivitet” for 

alle hunde, uanset race og alder. Nose Work stimulerer og 

aktiverer din hund. De lærer at arbejde selvstændigt og løse 

problemer. Det er en super aktivering, som giver mentalt 

trætte og tilfredse hunde, der sover godt om aftenen. Nose 

Work kan trænes alle vegne – både ude og inde.  

 

Kom og snus til denne sjove hundeaktivitet. 

Fredag d. 12.5.17 kl. 10 – 12 ved Hundige strand. 

Tag gerne madpakke med, så kan vi spise sammen bagefter og snakke lidt kooikersnak. 

 

Pris: 100kr. – det dækker et startkit, således at du umiddelbart selv kan gå i gang efter kurset, samt kaffe og 

kage til snuset.. 

 

Snuset består af 3 delmomenter: 

1. Før snuset: Min. 1 uges hjemmetræning, hvor du skal lære din hund at søge målrettet. Beskrivelse og en 

lille video heraf tilsendes hver enkel deltager. 

2. Snuset den 12.5..: Parring af godbid og duft. 

3. Efter snuset: Mail med link til regulativ for prøveafvikling og andre relevante sider, samt video med 

instruktion til at komme videre bl.a. med markering. 

 

Tilmelding til Majbrit på mail: majbritbengtson@gmail.com 

med oplysninger om dit og din hunds navn.  

 

Tilmelding senest søndag den 23.4. umiddelbart herefter 

modtager du beskrivelse af jeres forberedelse til kurset. Der er 

plads til max. 6 hunde. 

 

Dette er som beskrevet kun et ”snuse til” kursus. Det kan give 

dig lyst til at gå videre på andre og mere dybtgående kurser 

med Nose Work, eller det kan give dig adspredelse i din 

daglige træning med din hund. Alle racer og alle hundealdre 

kan være med i denne sport.  

 

 

Mange hilsner Majbrit & Rikke 


