
HÖSTENS KURSER    

  

 

 

Det största målet med Noseworkträning är att du och din hund ska ha roligt 

tillsammans! 

 

 

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 ni som ekipage ska klara ett doftprov Eukalyptus. 

 

 Nosework steg 1 Grund: Kurskod 17104 (kursen är fullbokad) 

 

Torsdagar 18.30 - 20.30  

Datum: 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10 (antal tillfällen 5) 

Antal deltagare: 6 st. 

Förkunskap: Ingen 

Kursavgift: 1500 kr. 

Plats: Olseröds Hundcenter 

Instruktör: Christina Unne´ 

 

 Nosework steg 1 Grund: Kurskod 17105 (samma kursinnehåll som kurs 17104) 

 

Torsdagar 18.30 - 20.30  

Datum: 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 (antal tillfällen 5) 

Antal deltagare: 6 st. 

Förkunskap: Ingen 

Kursavgift: 1500 kr. 

Plats: Olseröds Hundcenter 

Instruktör: Christina Unne´ 

 

 

 

 

(vårterminens kurser börjar i februari)                                                  

 



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.  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 17202 

 

Måndagar 18.30 – 20.30 

Datum: 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10 (antal tillfällen 5) 

Antal deltagare: 6st 

Förkunskap: Nosework steg 1 grund eller liknande kunskaper. 

Kursavgift: 1500 kr. 

Plats: Olseröds Hundcenter 

Instruktör: Christina Unne´ 

 

 

Nosework steg 3 

I denna kurs utökas svårigheterna i alla fyra momenten (behållarsök, inomhussök, utomhussök, 

fordonssök) Vi tränar på höga gömmor samt går igenom markeringar och sökstrategier. Praktiska 

övningar varvas med teori. Träningen strävar efter att ni som ekipage ska kunna börja tävla i 

Nosework med måldoft eukalyptus.  

 

 Nosework steg 3: Kurskod 17301 

Tisdagar jämna veckor. 18.30 – 20.30 

Datum: 19/9, 3/10, 17/10, (OBS! ingen kurs 31/10) 7/11, 21/11 (antal tillfällen 5) 

Antal deltagare: 6st 

Förkunskap: Nosework steg 2 eller liknande kunskaper. 

Kursavgift: 1500 kr. 

Plats: Olseröds Hundcenter 

Instruktör: Christina Unne´ 

 



Anmälan 

 

Anmälan görs till: nosework.oskane@outlook.com     

Uppge: 

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 SKK´s rekommendationer. 

Obs! Strikt hundägaransvar gäller! 

 

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

 

 

                    Jag hälsar både förare och hundar välkomna  

                                          Christina Unne´ 

 

SNWK certifierad NoseWork instruktör   

SNWK certifierad Doftprovsdomare 

Certifierad Agilityinstruktör 
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