
NOSE WORK KURSER 6440 AUGUSTENBORG 
 

Der udbydes 3 endagskurser på Hundehjertet’s lokaliteter: Bispegården, Smedegade 25, Ketting, 

6440 Augustenborg på Als.  

Her er mange store arealer til rådighed til både indendørs og udendørs søg.  

Underviser er Birgitte Lauritzen fra Amarok Hundetræning. Du kan læse mere om Birgitte på 

www.hundetid.dk 

 

Max. 6 deltagere på hvert kursus. 

Pris pr. kursus: 750,00 dkk 

Tilmelding til: Annette@hundehjertet.dk 

 

Generel info: 
Nose Work er en aktivitet og konkurrencesport, som er afledt af de opgaver hunde udfører, når de 

søger efter illegale stoffer, sprængstof og meget andet. I Nose Work søges der bare efter nemme 

og ufarlige dufte: lavendel, eukalyptus og anis.  

Nose work er for alle, og på kurset arbejder vi med en hund ad gangen. Man holder derfor god 

afstand til hinanden, også når man er i venteposition/tilskuer, da det ikke er alle hunde som 

bryder sig om kontakt til artsfæller.  

Når du er tilskuer, forventes det, at din hund kan forholde sig roligt og ikke generer den 

arbejdende ekvipage. 

Du skal bruge en 4-5m fast line og evt. en sele som ikke hindrer hundens bevægelser. 

Lækre godbidder til din hund, det skal være godbidder som ikke smuldrer. 

Vand til hunden. 

Der holdes 1 time middagspause, du har selv madpakke og drikke med. 

 

Reglerne for konkurrencedeltagelse i Dansk Kennel Klub kan du læse her: 

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Nose-Work-regler.pdf   
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Fase 1: Hunden 
Søndag d. 1-7-2018 kl. 10.00-17.00  

Hvis du og din hund er helt, eller næsten helt, nye indenfor nose work, er dette kurset du skal 

melde dig til. Her lærer du om, hvordan du kan få din hund til at finde én bestemt duft. I første 

omgang lavendel, som bruges i NW klasse 1, og du præsenteres for de forskellige søgemiljøer. Det 

er målet, at du efterfølgende selv kan træne videre med din hund, og kan håndtere dufte. 

 

 

Fase 2: Hundeføreren  

Lørdag d. 7-7-2018 kl. 10.00-17.00 

Hvis din hund har fundet ud af, at det gælder om at finde en bestemt duft (lavendel), og har fået 

noget øvelse i det, så skal vi til at træne hundeføreren i at læse hunden og udføre søgeopgaver 

sammen med hunden. Det arbejder vi med på dette kursus, som er for dig, der har deltaget i 1-2 

kurser allerede, og har en hund som arbejder sikkert udelukkende på duft. Det er målet, at du 

efter kurset har fået erfaring i at læse din hund, også når du ikke ved hvor duften er placeret, 

således at du selv kan fortsætte med at øve dig på dette. 

 

Fase 3: Opgaven 
Lørdag d. 14-7-2018 kl. 10.00-17.00 

Når den helt grundlæggende uddannelse af hunden og hundeføreren er på plads, begynder vi at 

gøre opgaverne sværere, både for hunden og for hundeføreren. Det vil være m.h.t placering af 

duften, indlæring af flere dufte, afledningsdufte, søgestrategier og tid.  

Dette kursus er for hundeførere som har deltaget i 2-3 kurser hos undertegnede, eller har opnået 

tilsvarende kvalifikationer andetsteds (spørg mig). 

Det er målet med dette kursus, at du kan anvende informationer om vind, fært og miljø til at 

tilrettelægge dine søg bedst muligt for din hund. 

 


