
NoseWork – for nysgerrige og begyndere. 
Indføring i NoseWork og ideer til hvordan du kan bruge det til aktivering af din hund i hverdagen. 

Du får lidt teoretisk baggrund for NoseWork og viden om hvad parring betyder. 

Du vil blive introduceret til hvilke dufte der søges på samt gode ideer til, hvordan du kan træne videre. 

Husk det ikke alene er næsearbejde men også meget miljøtræning i NoseWork. 

Hvorfor træne NoseWork? Du får det dejligste makkerskab med din hund, da du kommer til at se nye 

sider af jeres samarbejde. Din hund syntes det er sjovt og den bliver stimuleret mentalt. Det er god 

træning for unghunde samt usikre hunde. 

Hunden starter med at søge på godbidder og i løbet af dagen kommer den til at søge på parret 

lavendelduft. Afhængigt af hver hund kommer den muligvis til at søge på ren lavendelduft, men hunde 

arbejder og reagerer forskelligt, så det vil vi se på i løbet af dagen. 

Motto: Hunden kan dobbelt så meget som den selv tror og 10 gange mere ende hundeføreren tror. 

 

Vigtigt: Der er kun en hund på ad gangen, så din hund skal kunne ligge i bilen mellem søgene. 
 

Du skal medbringe: En line på 2-3 meter, vand til hunden samt rigeligt med bløde godbidder  
og/eller 1-2 stk. yndlingslegetøj.  
Det må gerne fremgå ved tilmeldingen om hunden er til godbidder eller legetøj. 
 

Instruktører: 
Trine, DcH Vejen, og Winnie, DcH Ødis-Bramdrup. 
Jeg har to dansk/svenske gårdhunde, som jeg har trænet NoseWork med i 3 år, og er i gang med at 
uddanne mig til NoseWork dommer. 
 
Villy DcH Kolding  
Jeg har en schipperke på 5 år som han træner flittigt med. Han er uddannet familiehunde- og NoseWork 
instruktør i DCH, han har dog været aktiv NoseWork instruktør gennem de sidste ca. 2 år. 
 
Winnie, DcH Ødis-Bramdrup. 
Jeg har en border collie og har været instruktør gennem det sidste års tid. 
 
Vi har gennem de sidste 4-5 år arbejdet med NoseWork og har alle tre deltaget på mange NoseWork 
kurser samt i forskellige konkurrencer gennem årene. Vi har meget fokus på miljøets indvirkning på 
hundens (og ejerens) formåen den enkelte dag. 
 


