
                                                                         
 

 NW1 fællestræning søndag den 23. januar kl. 10.00-14.00 
                                                                                      

 

Erik inviterer til fællestræning i Odense på et meget spændende sted med fantastiske 
søgemuligheder og miljø. Det er et sted, vi kun sjældent har mulighed for at komme til. Stedet 
er Odins Odense.  En jernalderlandsby med fine gamle huse og et helt specielt miljø. De 
historiske huse, som vi har adgang til, lægger op til søg i mørke eller lommelygters skær.  
Billederne viser nogle af mulighederne. 
Derudover er der en frokoststue, hvor vi også må søge og vi kan trække derind i pausen, hvis 
vejret gør det nødvendigt. 
Der er adgang til toilet. 
  

       Fællestræning er træning på eget ansvar og uden undervisning men, hvor vi hjælper hinanden.  
For at få udbytte af fællestræning forudsættes gennemført grundkursus samt, at din hund kan 
søge enten parret eller ren duft. Bemærk at vi kun anvender hydrolater, når vi træner i NWJ. 
 
Du kan deltage med to hunde men i så fald kun bruge én af dem i hvert søg, således at alle 
deltagere i gruppen får lige mange søg uanset, om man medbringer én eller to hunde. 
 
Tilmelding kun via tilmeldingsskema på hjemmesiden under ”Nyheder” ved siden af 
opslaget. 
Senest den  21.2.22    (Medlemmer har førsteret indtil den 17.2.22) 

 
Du er først tilmeldt fællestræningen, når du har fået en bekræftende mail. Uanset om der er 
plads eller ej modtager du svar hurtigst muligt – senest indenfor tre dage. 
 
Max. antal deltagere: 12 
 
Adresse: Adressen oplyses i deltagermail to dage før fællestræningen. 
 
Pris:     Gratis for medlemmer af NWJ.  

Ikke-medlemmer betaler 50 kr. til Nwj  
 

Husk:   
● Materialer til søg (beholdere, duftmateriale og hydrolat) 
● Tøj og fodtøj efter vejret. 
● Forplejning til dig selv og din hund 
● Lækre godbidder til din hund 

  
  
Her kan I se lidt mere:   
 http://www.odinsodense.dk/ 
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