
KURSER 

 

Nosework steg 1 Grund 

Under denna kurs lär vi hundarna att framförallt söka självständigt och med motivation. Vi arbetar 
mycket med belönings och inlärningsteknik. Hundarna får genomföra behållarsök, inomhussök samt 
tränas på urvalsbana för att lära in doften Eukalyptus. Praktiska övningar varvas med teori. Vi tränar 
mot att hunden ska klara ett doftprov Eukalyptus. 

 Nosework steg 1 Grund: Kurskod 17103   
Torsdagar 18.30 - 20.30  
Datum: 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8 (antal tillfällen 5) 
Antal deltagare: 6 st. 
Förkunskap: Ingen 
Kursavgift: 1500 kr. 
Plats: Olseröds Hundcenter 
Instruktör: Christina Unné 
 
 
 

Nosework steg 2 

Påbyggnad på steg 1. Vi ökar svårigheterna i behållarsök och inomhussök, samt lägger till momenten 
utomhussök och fordonssök. Träning på urvalsbana för att hundarna ska bli säkra på doften 
Eukalyptus. Vi påbörjar markeringsträning. Praktiska övningar varvas med teori. Målet med kursen är 
att ni som ekipage ska vara klara för att genomföra doftprov Eukalyptus. 

 Nosework steg 2: Kurskod 17201 
Måndagar 18.30 – 20.30 
Datum: 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, (antal tillfällen 5) 
Antal deltagare: 6st 
Förkunskap: Nosework steg 1 grund eller liknande kunskaper. 
Kursavgift: 1500 kr. 
Plats: Olseröds Hundcenter 
Instruktör: Christina Unné 
 
 
 
(Anmälan se separat info.) 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                               

Heldag Agility/Nosework  12 augusti 

 

Denna dag vänder sig till er som har gått en Agility nybörjarkurs. Hunden ska kunna utföra alla 
hopphinder (behöver ej kunna kontaktfältshinder) samt kunna hoppa en enklare bana. Hunden 
måste kunna vara lös bland andra tränande hundar. Vi kommer att vara på utomhusplanen (ej 
inhägnad) om det inte regnar. Vid regn är vi i inomhushallen hela dagen. 

Under förmiddagen blir det Agility träning. Målet med dagen i Agilityn är att träna på handling 
(kommunikationen mellan förare och hund - hur man på bästa sätt visar hunden vägen på en 
agilitybana). Träning på enklare hinderkombinationer. Träningen individanpassas. 

Efter lunch och vila för hundar och förare är det dags att prova på Nosework. Ni kommer att få 
prova behållarsök och inomhussök samt träning på urvalsbana med sök på måldoften Eukalyptus. 
Eftermiddagens övningar kör vi i inomhushallen. Ingen tidigare erfarenhet av Nosework krävs.  

Dagens upplägg:  

9.00 – 11.30 Agility (med liten frukostpaus) 

11.30 – 12.30 Lunch och hundvila 

12.30 – 15.00 Nosework (praktiska övningar blandas med lite teori) 

15.00 – 15.30 Fika samt sammanfattning av dagen 

Frukost och lunch tar varje deltagare med sig själv. Jag bjuder på eftermiddagsfika (meddela ev. 
allergi i din anmälan) 

 

Största målet med denna dag är att förare och hund ska ha roligt tillsammans! 

 

 Heldag Agility/Nosework: Kurskod: AgNw 17001 
Datum: Lördag 12/8 
Tid: 9.00 – 15.30 
Antal deltagare: 6st. (vid färre än 5 deltagare ställs kursen in.) 
Förkunskap: Se text ovan 
Kursavgift: 800 kr. 
Plats: Olseröds Hundcenter 
Instruktör: Christina Unné 
 
 
(anmälan se separat info.) 
 

   

                                                                                                     



Anmälan 

 

Anmälan görs till: nosework.oskane@outlook.com     

Uppge i anmälan: 

Kurskod 

förarens namn och personnnr. (6 siffror) 

mailadress, telefonnummer 

hundens namn, ras, ålder  

 

Bekräftelse om du fått en plats på kursen samt faktura skickas ut via mail. Platsen är inte garanterad 
förrän kursavgiften är betald. 

Kurserna hålls på Olseröds Hundcenter www.olserodshundcenter.se 

Hundarna ska vara vaccinerade enligt SKKs rekommendationer. 

 

Vid ev. frågor kontakta mig via mail: nosework.oskane@outlook.com eller tel. 0706 658809 

 

 

Jag hälsar både förare och hundar välkomna 

Christina Unné 

 

SNWK certifierad NoseWorkinstruktör   

SNWK certifierad Doftprovsdomare 

Certifierad Agilityinstruktör 

 

 

 

 

 

 


