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Ca. 1-1,5 timer teori
• Introduksjon Nosework
• Dag to om Nosework duftene og behandling av
disse (få med litt lukt til videre trening)

Kursstruktur

Ca. 7 timer trening med hund
• Søksglede på primærbelønning
• Emballasjesøk
• De fire søksmomentene i Nosework;
•
•
•
•

Emballasje
Rom
Utendørs
Kjøretøy

Om Nosework
Hvem passer Nosework for?
Nosework passer for alle hunder og eiere. Det er en søkssport som bygger på hundens fantastiske luktesans, og som gir
hunden mulighet til å jobbe selvstendig, samtidig som eier blir god på å lese hund og tilrettelegge for godt samarbeid.

Vi har sett eksempler på alt fra valper, rastløse unghunder, jakthunder til pensjonerte trekkhunder få glede av denne
aktiviteten. Om hunden har fysiske utfordringer kan Nosework være et godt valg, hunder med nedsatt syn og hørsel eller krav
om ro kan fremdeles drive med Nosework. Hunder med atferdsutfordringer, behov for å bygge litt selvtillit eller utløp for
energi kan også få godt utbytte av aktiviteten.
Som eier trenger du ingen forkunnskaper for å starte med Nosework. Dette er ingen dyr sport og om du selv har
helseutfordringer er dette en super aktivitet som ikke trenger kreve mye innsats fra deg, mens hunden fremdeles blir god og
sliten av å få søke.
Er du på den andre siden født med konkurranseinstinkt, er det også mulig å konkurrere, hittil kun i klasse 1 i Norge, men vi
satser på flere klasser ettersom vi får flere aktive utøvere.

Kort fortalt skal Nosework være en trygg, morsom og rettferdig aktivitet for
alle hunder og hundeeiere i Norge

Hvordan sporten (NACSW) startet i USA
• Nosework er en søkssport som ble etablert i USA etter
inspirasjon fra operative spesialsøkshunder.
Grunnleggerne av sporten Ron Gaunt, Amy Herot og Jill
Marie O’Brien hadde bakgrunn fra søksarbeid i
forsvaret og politiet. De ønsket å gi flere hunder
anledning til å oppleve gleden og mestringen ved
søksarbeid som de så hos hundene de jobbet med.
• De ønsket også å hjelpe shelterhunder/
omplasseringshunder å fungere bedre i hverdagen, og
øke sjansen for at de ble adoptert og forble i sine nye
hjem. Nosework viste seg å være et ypperlig verktøy for
dette.

Hva søker vi etter på nybegynnerkurs?
Søk etter primærbelønning
På dette kurset skal vi søke etter hundens primærbelønning, det vil si det hunden har mest lyst til å finne.
For noen hunder er det godbiter av beste sort, for andre hunder er det en bestemt leke. Både godbiter og leker fungerer, men
detaljene i treningen er litt enklere å jobbe med godbiter.
Velg det som er best for din hund.
• Forslag til godbiter:
• pølse
• skinke
• fiskepudding
• karbonader
• Kylling

Mot slutten av introduksjonskurset forteller jeg om Nosework duftene, og hvordan dere kan komme i gang
med å «parre» lukt med primærbelønning.

Kort om meg selv
Tove - hundejente med to hunder
• Dalmatiner Ella (snart 8 år) som har flere titler i
Nosework
• Engelsk springer spaniel Esther (valp) som har fått
godkjent LGT (luktgjennkjenningstest ) på bjørk og
anis i Nosework
Alltid drevet med hund og flere hundesporter som spor,
rallylydighet, utstilling, litt bruks og Nosework
Utdanning
• Utdannet Nosework instruktør, og nå
grunnutdanning instruktør via Catch (etologi,
pedagogikk, atferdsutfordringer, hverdags- og
konkurranselydighet) så får begge instruktørtitler
juni 2022. Har også tenkt å ta Nosework
dommerutdanning sommer 2022
• Yrkesmessig har jeg jobbet som leder i over 20 år,
og har en mastergrad i Kommunikasjon og ledelse

