
Gemensam Nose Work-träning 

för medlemmar i Umeå BHK 
Under vinter/vår 2020 erbjudas ett antal gemensamma träningstillfällen i Nose Work i 
Loboohallen (Verkstadsgatan 17) och i Working Dogstadius hundhall (Brännlandsvägen 
56). 

Ordningsregler för lokalerna; 

Loboohallen: https://ubhk.se/information-loboo/ 

Working Dogstadius: https://workingdogstadius.se/trivselregler/  

 

När? 

Nivåindelning - inriktning 

Som ekipage bestämmer du vilken ”nivå” ni befinner er på och anmäler dig till tillfällen 
riktade mot den nivån. Man kan alltså inte anmäla sig till alla nivåer. 

Nybörjare: 
Denna nivå riktar sig till nybörjare och de som kommit en bit på väg men ännu inte börjat 
tävla. Ekipaget SKA kunna hitta doften eukalyptus, men det är inget krav på doft-
prov.  
 
Tävlingsekipage nivå 1: 
Denna nivå är för ekipage som har godkänt doftprov i eukalyptus och tränar/tävlar på 
klass 1 nivå.  
 
Tävlingsekipage nivå 2: 
Denna nivå är för ekipage som har godkänt doftprov i eukalyptus och lagerblad och 
tränar/tävlar på klass 2 eller klass 3 nivå  

 

Inför varje träningstillfälle kommer de som är ansvariga för respektive tillfälle att lägga ut 
ett ”anmälningsinlägg” i facebook-gruppen Nose Work Umeå bhk. I detta inlägg finns 
en kort beskrivning av tema för träningstillfället, till vilken nivå träningen riktar sig, vilka 
dofter som förekommer samt maximalt antal deltagare och kostnad. 

 

Anmälan? 

Föranmälan krävs och görs i det inlägg som läggs ut i facebook-gruppen Nose Work 
Umeå bhk. Vilken dag inlägget läggs ut för anmälan ser du i tabellen ovan. Först till 
kvarn. Anmälan är bindande! 

Det är ingen som är instruktör under kvällarna. De som är ansvariga har planerat öv-
ningar som alla som deltar sedan hjälps åt med. 
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Frågor? Tips ! Idéer !  

sk icka ett mej l t i l l : 

nosework@ubhk.se 

Datum Tid Plats Anmälan läggs ut Inrikning 

Mån 10/2 19-21 Loboohallen  5/2 Tävlings-nivå 1 

Tors 20/2 19.45-22 Working Dogstadius  15/2 Tävlings-nivå 2 

Mån 24/2 19-21 Loboohallen  19/2 Nybörjare 

Tors 5/3 19.45-22 Working Dogstadius  29/2 Tävlings-nivå 2 

Mån 9/3 19-21 Loboohallen  4/3 Tävlings-nivå 1 

Tors 19/3 19.45-22 Working Dogstadius  14/3 Nybörjare 

Mån 23/3 19-21 Loboohallen  18/3 Tävlings-nivå 1 

https://ubhk.se/information-loboo/
https://workingdogstadius.se/trivselregler/

