
             

                                                                                                                      
 

Nose Work Kursus 
Tour de Nr. Broby  
Lørdag den 7. august 2021 

Nosework søgebanen 

Niveau: Søndag er for dem, hvis hunde både kan søge lavendel og eukalyptus uden parring.. 
 

Tid og sted: Søndag den 8. august 2021 kl. 10.00 – 16.30 

Emne:  

Iben og Henrik skriver: ”Vi glæder os til at byde jer velkommen til Nose Work Søgebanen, hvor der 

bliver mulighed for at træne finsøg - træne hjørne (indvendigt og udvendigt) - træne på forskellige 

typer beklædning - træne på forskelligt underlag - træne højde op til 2,54 m - træne 

kropsopfattelse i forskelige udgaver - træne udholdenhed - træne problemløsning mm. 

Nose Work søgebane på ca. 80 m2 er beklædt med forskelligt materiale; træ - metal - mursten - 

koste - dæk - gummimåtter med mere. På den ene side ca. 13 m lige ud - og på den anden side 4 

båse. 

Søgene bliver opsat i forhold til deltagernes niveau og forudsætningerne. 

Underviser:  Iben Marianne Krarup Pedersen, Minddog. 

Forplejning:  Sandwich og vand til frokost. Lidt sødt/frugt eller kage og vand til 

eftermiddagspausen. Deltagerne hjælper hinanden med de praktiske opgaver. 

Deltagere:  Max 8 med hund.  

Pris:  For medlemmer af NWJ: 525 kr. med hund. 

For ikke-medlemmer af NWJ: 750 kr. med hund. Medlemmer af Nosework Jylland har 

fortrinsret.  

På dette kursus er der ikke observatør pladser.  

Tilmelding: Via tilmeldingsskema på hjemmesiden senest søndag den 25. juli 2021 kl. 18.00, 

hvorefter der lukkes for tilmelding.  

 Herefter trækkes tilfældigt lod (via computer) mellem alle tilmeldinger, og der 

oprettes i samme lodtrækninger afbudslister. 

 Senest tirsdag den 27. juli 2021 modtager alle, der har ønsket en plads, en mail 
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med svar. 

 Er der herefter ledige pladser, åbnes tilmeldingen igen, og de resterende pladser vil 

blive tildelt efter ”først til mølle”. Senest tre dage efter tilmelding modtages mail 

med svar. 

 Medlemmer har til og med den 1. august 2021 førsteret til deltagelse 

 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.  

Dette kursus kommer til at have et kort betalingsvindue. Vær opmærksom på dette.  

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

den øverste på ventelisten.  


