
  

  

Inbjudan till Nosework 

fortsättningskurs  
 

Antal deltagare: Max 5 stycken  OBS! det finns endast en plats kvar 

Kursstart:  1 mars 2020 

Kurstillfällen:  1/3, 8/3, 15/3 och 22/3 

Tid:   12.00 – 14.15 

Plats:   Mariestads brukshundklubb. 

Senaste anmälan: 1 februari  

Kursledare: Majbritt Vilandt, Certifierad NoseWork instruktör, genom Svenska Nose 

Work klubben. Tel. 0736 986160 

Kurspris:  800:- för vuxen deltagare. 600:- för ungdom. I priset ingår fika.  

Medlemskap i Mariestads Brukshundklubb krävs. 

OBS: Anmälan är bindande och faktura på kursavgift skickas ut av 

Studiefrämjandet. Medlemskapet ska du lösa samtidigt som du 

anmäler dig (om du inte redan är medlem) 

Förkunskap: Du och din hund ska ha gått igenom Nosework grundkurs. 

Kursens innehåll:  I fortsättningskursen bygger vi vidare på de grunder som ni och era 

hundar fått med er från grundkursen. Syftet är nu att fortsätta med söken inomhus, men att vi även 

förflyttar oss ännu mer utomhus, där störningarna givetvis kommer att bli större. Vi tränar med en 

hund i taget och tittar på varandra och lär oss av att se våra olika hundar i arbete. Hundarna får då 

också möjlighet till vila mellan söken. För oss människor handlar Nosework om att lära oss hur våra 

hundar söker, och att lita på dem. Vi behöver egentligen inte lära dem att söka, det kan de redan. 

 

Hunden ska vara vaccinerad och ID-märkt för att få gå kurs på Mariestads brukshundklubb 

För dig som är ny medlem: 

För att gå kurs krävs att man är medlem i Svenska Brukshundklubben. Medlemsavgiften är 550 

kronor (400:- kr är en central avgift till SBK, 25:- går till Skaraborgs distriktet och resterade 125:- går 

till Mariestads BHK) Är du under 25 år kan du om du vill istället bli medlem i Svensk Hundungdom, 

www.shu.se  Detta gör du själv på deras hemsida. Du ska markera Mariestads Brukshundklubb, 

MBHK, som verksamhetsklubb. Information om familje- eller delbetalande medlemskap hittar du på 

vår hemsida: www.mbhk.se/medlemsskap 

Länk till anmälan: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.studieframjandet.se%2Fvastra-gotalands-

lan%2Fgustav-arrangemang%2Fkurser%2F2020%2Fmars%2Fnosework-

fortsattningskurs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXifPtQgens3I581ugdIZyPhg0WA 

http://www.mbhk.se/medlemsskap
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.studieframjandet.se%2Fvastra-gotalands-lan%2Fgustav-arrangemang%2Fkurser%2F2020%2Fmars%2Fnosework-fortsattningskurs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXifPtQgens3I581ugdIZyPhg0WA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.studieframjandet.se%2Fvastra-gotalands-lan%2Fgustav-arrangemang%2Fkurser%2F2020%2Fmars%2Fnosework-fortsattningskurs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXifPtQgens3I581ugdIZyPhg0WA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.studieframjandet.se%2Fvastra-gotalands-lan%2Fgustav-arrangemang%2Fkurser%2F2020%2Fmars%2Fnosework-fortsattningskurs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXifPtQgens3I581ugdIZyPhg0WA

