
             

                                                                                                                      
 

Nose Work Kursus  
I Horsens området 
søndag den 27 februar 2022 
  
 
 

Duft hvor og hvordan – læs din hund 

Niveau: nyere hundeførere eller hundeførere med nyere hunde NW1 niveau. 
Kursus forudsætter basis kendskab til nosework. 
 

Tid og sted: søndag den 27. februar 2022 kl 9 -15 Horsens området, sted oplyses senere 

Emner:  Duft, hvordan bevæger duften sig, noget om duftkegle, duftvandring. Hvilke 

faktorer kan have betydning for, hvor duften bevæger sig hen 

 Læs din hund – hvilke tegn giver din hund dig, når den arbejder med duft og 

hvornår  

 Underviser:  Pia Johnsen. Pia er uddannet Nose Work instruktør ved Ron Gaunt 

(grundlæggeren af K9-Nose Work) samt DKK og DcH dommer i Nose Work. Pia er desuden 

redningshundefører ved beredskabsstyrelsen, hvor redningshunden skal kunne finde mennesker 

begravet under murbrokker. 

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 8 med hund samt  4 uden hund. 

Pris:  For medlemmer af NWJ: 250 kr. med hund og 100 kr. uden hund   

 For ikke-medlemmer af NWJ: 500 kr. med hund og 200 kr. uden hund  

Tilmelding: Via tilmeldingsskema på hjemmesiden senest den 17.2.2022 kl. 18 hvorefter der 

lukkes for tilmelding.  

 Herefter trækkes tilfældigt lod (via computer) mellem alle tilmeldinger (henholdsvis 

med og uden hund), og der oprettes i samme lodtrækninger afbudslister. 

 Senest den 19.2 modtager alle, der har ønsket en plads, en mail 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 19.2.2022  førsteret til deltagelse 
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 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.  


