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Kursusindhold:  

Nose Work er en sjov hundesport, der er inspireret af specialsøg, dvs. det arbejde professionelt uddannede 

hunde udfører, når de f.eks. søger efter narko, sprængstoffer eller penge. I Nose Work lærer vi hunden at 

søge efter nogle udvalgte dufte, som i Danmark er lavendel, eukalyptus og anis. Nose Work kan praktiseres 

på flere planer, alt fra hyggelig stimulation af familiehunden til avanceret konkurrencetræning. Uanset hvil-

ket niveau man træner på, er Nose Work en fantastisk måde at stimulere hunden via opgaver, hvor den 

bruger sin fantastiske lugtesans. Nose Work er en tilgængelig form for næsearbejde for alle typer af kursi-

ster, da det ikke kræver store træningsarealer, men kan praktiseres under begrænsede pladsmæssige for-

hold og i mange forskellige miljøer.  

Nose Work kan indlæres på flere måder. En populær og let tilgængelig metode er den såkaldte ”godbids-

metode”, hvor hunden først lærer at søge efter godbidder. Efterfølgende kombineres den første duft med 

godbidder, så hunden lærer, at duften har værdi. På sigt udfases godbidderne, så hunden kan søge på duf-

ten alene. Godbidsmetoden er let at gå til og en rigtig god måde at introducere Nose Work til kursister på 

familiehundehold. 

På kursusdagen vil vi gennemgå systematikken i godbidsmetoden fra opstarten, hvor der søges på godbid-

der, over parring mellem den første duft og godbidder, til udfasning af godbidderne, så hunden kan søge på 

duften alene. Vi vil også berøre emner som brug og håndtering af dufte, belønningsbrug, kommunikation 

mellem hund og ejer samt ideer til at lægge søg i forskellige typer af miljøer. 

Kurset vil veksle mellem teori og praksis, hvor der i hvert praktisk træningspas vil være tre-fire deltagende 

hunde, der i praksis vil demonstrere de aktuelle trin i træningen. 

 

Ønsker man at stille hund til rådighed for kurset, medsendes en begrundet ansøgning, hvorefter instruk-

tøren vil udvælge dem, der passer bedst i programmet. 

 

Deltagere: Kredsinstruktører og trænere 

 
Instruktør: Karen Strandbygaard Ulrich 
Karen er uddannet instruktør i Beagle Klubben og som dyreadfærdsterapeut på Etologisk Institut, hvor hun 

har været ansat som underviser, ekstern foredragsholder, tutor for instituttets studerende og adfærdsbe-

handler for hunde med adfærdsproblemer. I 2008 skiftede hun til Hund & Træning, hvor hun siden har ar-

bejdet med undervisning på Hund & Trænings uddannelser, som vejleder for studerende, adfærdsbehand-

ler, foredragsholder, underviser i en række hundeklubber og skribent. Hun har skrevet artikler til tidsskriftet 

Hund & Træning, og har i 2014 udgivet bogen KLIK dig til succes sammen med Christina Ingerslev.  

Karen har gennemgået Nose Work instruktøruddannelsen hos Ron Gaunt fra USA, der er en af grundlæg-

gerne af sporten, og har efterfølgende suppleret med kurser hos dygtige Nose Work instruktører fra Sverige 

Adam Hübinette, Sofia Olsson, Helena Lindhe & Britt Nylund.  Karen har som hundefører deltaget i mange 

forskellige hundesportsgrene; lydighed, schweiss, agility, flyball, udstilling, rallylydighed, dog dancing og 

senest Nose Work. 
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Introduktion til Nosework 

  



 

 
Uddannelsesudvalget 
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Tid: 1. september 2018 kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30) 

Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 

Pris: kr. 700,- 

Kursusleder: Dorthe Larsen 

 

Tilmelding: Kredsinstruktører tilmelder sig via www.dch-tilmeld.dk 

Trænere tilmelder sig gennem deres lokalforening. 

 

Tilmelding senest den 1. august 2018 

______________________________________________________________________________ 

Undertegnede tilmelder sig kurset: Introduktion til Nosework 

 

Navn:_______________________________________________________________ 

Mailadresse:____________________________________ Tlf.nr.: _______________ 

Kreds:__________  Lokalforening:________________________________________ 

Lokalforeningskassererens mailadresse  

(hvortil faktura fremsendes):_____________________________________________ 

 

Lokalforeningsformandens underskrift: ____________________________________  

 

Husk at medsende begrundet ansøgning, hvis du ønsker at stille hund til rådighed for kurset. 

 

Tilmelding af deltagere, som ikke er kredsinstruktører, sendes til kursus@dch-danmark.dk. Bemærk, at 

der skal fremsendes en mail for hvert kursus, der tilmeldes deltagere til og at kursusnummeret skal oply-

ses i emnefeltet. 

  

http://www.dch-tilmeld.dk/
mailto:kursus@dch-danmark.dk

