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To færtkilder placeret tæt på hinanden samt høje søg 

1) Tema: to færtkilder placeret tæt på hinanden 
 
Når vi skal i gang med at arbejde med en ny type opgave, er det lærerigt for os selv og for 
hunden, at vi har en systematisk tilgang til opgaven. En af de nye opgaver, der optræder i 
NW2, er, at der kan være to færtkilder placeret tæt på hinanden. Tæt placerede færtkilder kan 
skabe konvergens mellem færtkilderne, hvilket kan gøre det sværere for hunden at udrede de 
individuelle kilder, end hvis kilderne sad længere fra hinanden, eller hvis færtforholdene får 
færtkeglerne til at optræde mere adskilt. 
På dagens kursus tager vi professorbrillerne på og går til opgaven som et eksperiment, hvor vi 
lader vores hunde og deres gode næser fortælle os, hvad de oplever, når de udreder 
forskellige søg, der har det fælles træk, at der er to færtkilder, der er placeret tæt på hinanden. 
Vores opgave er at have en plan med de søg, vi sætter, og derefter at observere, hvad 
hundene fortæller os, når de arbejder med at udrede søgene. Dette er lærerigt og brugbart for 
vores videre planlægning af træningen af denne type søg for hver enkelt hund. 
 

 Praktisk træning: vi sætter seks små runder af søg, hvor der i alle søg er to færtkilder 

placeret tæt på hinanden, f.eks. ca. med 1,2-1,5 m afstand. 

 Søgene vil variere på en række parametre: hvilke dufte (samme eller forskellige), 

placering af duftene i forhold til hinanden, forhold i omgivelserne, f.eks. vind/træk, type 

søg (inde, ude, beholder, køretøj). 

 Vi arbejder med roterende startrækkefølge i gruppen af deltagende hunde, så alle 

hunde prøver at starte som hhv. nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 

 
2) Systematisk introduktion til arbejde med høje søg 

 Der er flere måder at introducere høje søg for hunden. På dagens kursus kommer vi til 

at arbejde med en trinvis introduktion til høje søg, som vil være tilpasset til den enkelte 

hund. Nogle hunde synes, at det er svært at søge opad efter en færtkilde, andre kan 

være utrygge ved at rejse sig op på bagbenene, eller hunden kan have fysiske 

skavanker, der gør, at den slet ikke skal rejse sig op, men i stedet igennem træningen 

kan vænne sig til at orientere sig mod færtkilden fra en stående position. 

 Målet med dagens søg er, at hunden oplever at have succes, selvom færtkilderne 

efterhånden bliver sat, så de sidder så højt, at hunden ikke umiddelbart kan nå dem. 

 Ud over den trinvise introduktion til at sætte søgene lidt op i højden, vil vi også i denne 

afdeling tage professorbrillerne på og observere hundenes adfærd, når de får stillet de 

forskellige opgaver. Observation af hundenes arbejde med færten kan fortælle os noget 

om, hvordan færten bevæger sig i miljøet, når færtkilden sidder lidt højere oppe. 
 

 Praktisk træning: Over flere runder med søg, arbejder vi os gradvist lidt op i højden. 

Hver runde vil have søg, der er tilpasset til den enkelte hund. Derfor vil deltagere med 

hund få tilsendt et skema, som skal udfyldes 

 



                                                                                                                               
 

Nose Work Kursus ved Horsens 
Med Karen Strandbygaard Ulrich 
Søndag den 15. november 2020 

 

Tid og sted: søndag den 15.11 2020 kl. 09.00 – 17.00 i Egebjerg 

Niveau: Nye NW2 hunde. Skal kunne søge på ren duft lavendel samt eukalyptus 

Underviser:  Karen Strandbygaard Ulrich. Karen er uddannet Nose Work instruktør ved Ron Gaunt 
(grundlægger af K9 Nose Work). Derudover er Karen uddannet hundeinstruktør i 1984 
samt adfærdsrådgiver i 2000 og har siden arbejdet indenfor det hundefaglige område. 
Karen er ansat hos Hund & Træning 

 

Forplejning:  Dagen starter med kaffe, te og rundstykker. Derudover sandwich til frokost, kage til 

eftermiddagskaffen samt hele dagen frugt, slik, kaffe, te og vand. 

Deltagere:  Max 6 med hund samt 5 uden hund. 

Pris:  For medlemmer af NWJ: 750 kr. med hund og 300 kr. uden hund   

 For ikke-medlemmer af NWJ: 1200 kr. med hund og 480 kr. uden hund  

Tilmelding: Via tilmeldingsskema på hjemmesiden  

 Medlemmer har til og med 07.11.20 førsteret til deltagelse. Der er plads uden hund eller 

plads på venteliste med hund. 

 Tilbydes man en plads vil man samtidig modtage en opkrævning af kursusgebyr. 

Tilmelding er bindende, og det indbetalte beløb kan kun refunderes, hvis der en på 

venteliste, som vil overtage pladsen. Det er ikke tilladt selv at sælge eller overdrage en 

tilbudt plads.  

Ved for sen indbetaling går pladsen automatisk og uden yderligere varsel videre til den 

øverste på ventelisten. 


