
                                                                                                                                                                                 
                                 
 

 
NW2 fællestræning Ølgod  
den 28.11.20 kl 10.00-14.00 
 
En fællestræning for dig, der træner på NW2 niveau. Hvor hunden er duftsikker på både lavendel 
og eukalyptus, og I er begyndt at træne høje søg, utilgængelige søg, konvergerende dufte, store 
søgeområder m.m. Ja det der kræves i NW2 eller tilsvarende niveau. En fællestræning hvor vi for 
alvor snakker om og planlægger opsætning af kilder, således hver enkelt deltager får de optimale 
muligheder for at træne det på forhånd ønskede.  
 
Zanne inviterer til fællestræning på hendes landejendom ved Ølgod.  Landejendommen er uden 
dyr men med mark, skov og søer. Her kan vi boltre os med  indendørs  søg i stalde og udendørs 
søg , køretøjssøg og beholder søg. 
 
Covid-19 restriktioner: 
Til denne fællestræning bæres mundbind ved alle indendørs aktiviteter. Dette gælder også stalde 
og andre ”uderum” mv. Endvidere opfordres til ekstra omhyggelig brug af sprit. Det er en 
forudsætning for at kunne deltage i denne fællestræning og har du dispensation for mundbind 
beder vi om, at du vælger en anden fællestræning 
 
Fællestræning er træning i mindre grupper - på eget ansvar og uden undervisning. 
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 25.11 Denne fællestræning er for medlemmer af NWJ.  
 
 

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:  9 
 
Adresse: Adressen oplyses i deltagermail to dage før fællestræningen. 
 
Pris: Gratis for medlemmer af 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 

 At samle op efter din hund 



                                                                                                                                                                                 
                                 

 Tag gerne en stol med til frokostpausen 
  
 

 

                                                                             


