
Intro til NOSE WORK  
Har du lyst til at prøve NOSE WORK med din hund? Så har du chancen for det nu! 

 
 

Hvad er NOSE WORK?  
NOSE WORK er en spændende sport/aktivitet, som passer til alle typer hunde. En perfekt træning som 
holder hunden i form både fysisk og mentalt, og som giver hunden mulighed for at få afløb for dens energi 
via dens naturlige instinkter. En aktivitet der egner sig til familiehunden og til en evt. kommende 
konkurrencesport. NOSE WORK er for alle racer og hunde i alle aldre. Selv til hunde, som ikke er gode til 
andre hunde, eller generelt usikre hunde kan få stor glæde af NOSE WORK. Alle hunde arbejder nemlig 
enkeltvis. 
 
Ideen med NOSE WORK er helt enkelt, at hunden skal komme til en ny 
situation/plads og udføre et søg. Det er således en aktivitet, som man kan 
“have med sig” alle steder. I NOSE WORK benytter man virkelighedsnære 
søgemiljøer, og kan i princippet gennemføres hvor som helst. 
 
Træningen er bygget op omkring søgning efter 3 specielt udvalgte dufte 
(lavendel, eukalyptus og anis) i 4 forskellige miljøer: beholder-/kassesøg, 
rumsøg, køretøjssøg samt udenfor i det fri på et afgrænset område.  
 
Hvor og hvornår?  
Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 9.00 – ca. kl. 16.00 afholder Welsh Corgi Klubben intro til NOSE WORK, hvor vi vil 
blive introduceret til denne fascinerende aktivitet med vores hunde. Vores instruktør er Maj Hejdi Jensen, 
der udover at være uddannet Nose Work instruktør, også har et hav af andre hunde-instruktør-
uddannelser, så vi kommer til at være i rigtig gode hænder hele dagen  
 
Arrangementet foregår på DKKs træningsplads, Toftegårdsvej 172, 9440 Aabybro, hvor vi mødes kl. 9.00!  
Vi starter med teori, hvor vi serverer kaffe og rundstykker. Derefter prøver vi det hele af i praksis og alle 
hundene kommer til at udføre flere søg i løbet af dagen.  
 
Vi sørger for kaffe, the og sodavand – men husk selv en madpakke til frokostpausen!    
 
Tilmelding skal ske via Hundeweb senest d. 15. april 2020: 
https://www.hundeweb.dk/dkk/secure/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=2479  
OBS: Max 9 deltagere, så skynd dig at melde til! Det er kun muligt at 1 fører deltager med 1 hund.  
Pris: 200 kr. for medlemmer af Welsh Corgi Klubben, 300 kr. for ikke-medlemmer.  
 
Husk at medbringe: halsbånd eller sele, fast snor/line (må gerne være lang), hundehåndklæde, vandskål og 
vand til din hund, en masse gode godbidder, praktisk tøj (vi skal være udendørs) og en stol til ventetiden. 
Hundene skal kunne sidde i bil/bur når de ikke er ”på”.  
 
Ved spørgsmål er du meget velkommen til at henvende sig til Anja N. Andersen på tlf.: 25 38 89 29 eller 
mail: tulle0509@gmail.com.   
 
Vi ser frem til en rigtig hyggelig og lærerig dag sammen med vores dejlige hunde  
 
Vel mødt – Welsh Corgi Klubbens Aktivitetsudvalg 
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