
 
FÆLLESTRÆNINGER – NIVEAU 

 
I et forsøg på at tilgodese alle bedst muligt, vil vi fremover udbyde fællestræninger ud fra én af 
følgende kategorier set ud fra hundens træningsniveau: 
 

• NW1 fællestræning 
o  For alle der har gennemført grundkursus 
o Hunden kan søge på lavendel (parret eller ren) 

 
• NW2 fællestræning  

o For alle der træner på NW2 niveau – uanset om man ønsker at deltage i 
konkurrencer eller ej. 

o Hunden kan søge på både ren lavendel samt eukalyptus.  
o Man træner høje søg, utilgængelige og svært tilgængelige søg, konvergerende dufte 

m.m. Ja alle elementer som indgår i NW2 niveau. 
o Man vil gerne ”nørde” lidt samt sparre med andre på samme niveau. 
o Man ønsker at planlægge opsætning af kilder samt at være velovervejet og grundig 

i forarbejdet.  
o Det tilstræbes at max. 25 % af kilderne er utilgængelige/høje. Resten er ”lette” søg. 

 
• NW2 konkurrence niveau / NW3 fællestræning 

o Udelukkende for deltagere som er godt i gang med officielle NW2 konkurrencer. 
o Hunden er helt duftsikker på både lavendel og eukalyptus. 
o Her forventes en endnu større grad af ”nørderi”, velovervejet planlægning og 

gensidig hjælp f.eks. i form af konstruktiv kritik. 
o Ved ønske om samt mulighed for det kilder med anishydrolat. 
o Ved tilstrækkelige pladsforhold mulighed for NW3 søg. 

 
• NW1 + NW2 fællestræning 

o En fællestræning med primært NW1 søg men også plads til en eller flere NW2 
grupper, som vil have min ét særskilt træningsområde. 

 
 
Hvilken type der vælges til de enkelte fællestræninger vil primært afhænge af den person, der har 
fundet det aktuelle sted, idet vedkommende skal have mulighed for at træne på eget niveau. 
 
Så vidt det er muligt, forsøges en nogenlunde jævn fordeling i løbet af året. 
 
Vi er derfor meget afhænge af, at alle medlemmer har øje for egnede steder til 
fællestræninger. Samt at så mange som overhovedet muligt og på alle niveauer 
byder ind. Kun derved kan vi være en aktiv og udviklende forening!! 
 


