
NOSE WORK TEMATRÄNING
Kluriga gömmor 

KURSINFO
Under denna temadag fokuserar vi 
på de kluriga gömmorna. Gömmor 
som kräver båda träning samt 
problemlösning av hundarna. 

Vi kommer att ha två teman:
Tema 1: Nära gömmor & 
tröskelgömmor

Tema 2: Konvergerande doft & 
oväntade gömmor
 
Under dagens andra tematräning 
tittar vi på vad som gör några 
gömmor mer kluriga än andra och 
hur vi kan utveckla hunden till att 
lösa även de mer kluriga gömmorna 
samt hur vi kan läsa och stödja 
hunden i dessa sök. 

KONTAKT
MOBIL:
+45 31681909

HEMSIDA:
www.hoorbk.se

EMAIL:
hertzpedersen@gmail.com

PRAKTISK INFORMATION

Datum: söndagen den 9 maj
Starttid: Tema 1: 09:00-11:30, Tema 2 12:30-15:00
Plats: Hörby Lantmän
Antal deltagare: 6 på förmiddagen och 6 på eftermiddagen. 
Instruktörer: Pernilla Honoré & Henriette Hertz Pedersen 
Anmälan: https://forms.gle/FNf65eaRiTSDavAQA
Pris: 300 kr 
Betalningsinfo: BG 292-0569 ange “Nose work + namn”
Medlemskap: 550 kr (helmedlem) eller 150 kr (delmedlem).
Alla som går kurs med hunden måste vara medlem av försäkringsskäl. 
Din anmälan är först giltig när kurs- och medlemsavgift (om du inte 
redan är medlem) är betald. På vår hemsida finner du mer information 
om hur du blir medlem: http://www.hoorbk.se/bli-medlem/.
Sista betalningsdag: 2021-05-02

KRAV FÖR KURSEN

Alla hundar över 6 månader är välkomna. 
I denna tematräning bör hunden kunna doften eukalyptus och vara 
säker i sin uppgift. 

COVID-19 INFO

Vi har gott om utrymme både på parkering och träningsplanen. Corona 
är dock fortfarande en realitet i vår vardag och vi uppmanar alla som är 
i riskgrupper och inte vaccinerade mot Covid19 om att tänka till en 
extra gång innan ni väljer att anmäla till kurs. 

Alla kurser kommer att pågå enbart utomhus, även fika och ev. teori.

I dessa tider tillåter vi bara 1 person per hund på våra kurser. Detta för 
att kunna följa FHMs rekommendering om att samlas max 8 personer.  


