Inbjudan grundkurs i Nosework med
Marie och Tony Krigh oktober 2020
Nosework är en aktivitet för alla hundar - alla hundar mår bra av att få använda ett
av sina främsta sinnen, luktsinnet.
Kursen vänder sig till alla oavsett om man vill använda det som en aktivering eller
har som mål att börja tävla. Det är en grundkurs där fokuset ligger på att lära
hundarna doften, vi kommer att göra sök i behållare och inomhus.
Det ingår ett träningskit som innehåller hydrolat och annat smått och gott som man
behöver i sin träning, så man kan fortsätta träna hemma direkt.
Vi kommer att blanda lite teori med mycket praktisk träning.
Hunden och dess förare tränar en i taget i klubbstugan och övriga hundar är i bilen
eller i medtagen bur om hunden klarar att vara tyst och lugn i separat rum. Du lär
också av att se de andra träna och du kan plocka godbitar som du kan ta med dig.
Engagemang och fokus och respekt för den som tränar. Ta till dig övningar som du
kan träna med din hund hemma.
För att kunna tillgodogöra sig kursen ska du vara engagerad och intresserad av
nosework. Din hund behöver vara minst 4 månader och ska vara vaccinerad.
3 kurstillfällen
Lördag 17 oktober klockan 10-14
Söndag18 oktober klockan 10-14
Lördag 24 oktober klockan 10-14
Max 8 deltagare, Minst 6 deltagare – Medlemskap i Holmsund BHK krävs
Läs mer om hur du blir medlem här http://holmsundbhk.se/medlem/
Kostnad för kursen 1.000 kronor/deltagare
Kursledare: Tony och Marie Krigh, aktiva utövare av Nosework. Tony tävlar i högsta
klassen, Marie är både instruktör och domare i nosework.
Plats: Holmsund Brukshundklubb
Anmälan till grundkursen i nosework görs via länken på vår hemsida
www.holmsundbhk.se under kurser/aktiviteter 2020
Anmälan är bindande. Du kommer att få ett bekräftelsebrev med
betalningsinformation.
Observera att betalning av kursavgift och medlemsavgift ska vara HBHK tillhanda
inom fjorton dagar efter anmälan. För att underlätta i Covid-19 tider ber vi dig mejla
bild på inbetalning av kursavgiften, bild på medlemskap samt vaccination till
nosework@holmsundbhk.se
Om du har frågor skicka meddelande till Åsa Johansson på samma mejladress.

Kursen bedrivs i studiecirkelform i samarbete med Studiefrämjandet

Varmt välkommen med din kursanmälan till grundkurs i Nosework med
Tony och Marie Krigh på Holmsund Brukshundklubb.

