
NOSEWORK

INSTRUKTÖRSUTBILDNING
Umeå Brukshundklubb har glädjen att kunna erbjuda en instruktörsutbildning i Nosework.

Lärare under utbildningen är Helena Tilly. Helena har många års erfarenhet av att utbilda

hundägare samt utbilda SBK instruktörer och funktionärer. För mer information om Helena

besök sidan Tillys hundtjänst.

OM UTBILDNINGEN
Lärare? Helena Tilly, Tillys hundtjänst

Kursens mål? Du ska kunna hålla egna kurser i Nosework och döma doftprov.

Innehåll? Under kursen kommer bl.a. följande områden att behandlas: Historik, etologi och

pedagogik. Inlärning, dofthantering, sökdressyr och motivation, problemlösning, regelverk

och genomförande av doftprov.

Kurslitteratur? Nosework - allt du behöver veta, skriven av Helena Lindhe och Britt Nylund.

Köps in av kursdeltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

Kurstillfällen?

Deltagarna träffas fysiskt under 4 kurshelger i ZOO.SE-hallen, Brännland (Umeå). Tiderna för

lördagarna är kl. 10-17 och söndagarna kl. 9-16. Till dessa tillfällen medtas med fördel egen

hund att använda vid praktiska övningar.

● 25-26/2

● 18-19/3

● 29-30/4

● 27-28/5

Utöver detta ingår 4 digitala träffar via Zoom vardagkvällar mellan de fysiska träffarna.

● ons 8 mars

● tis 4 april

● ons 10 maj

https://tillyshundtjanst.se/om/


● ons 7 juni

Tiderna dessa kvällar är 18.30-20.30. För att delta krävs att du har en dator med

internetuppkoppling och möjlighet till ljud och bild.

Certifiering ingår i kursavgiften och är inbokad i Umeå 17-18/6.

Hemarbete? Hemstudier mellan kurstillfällena samt 20 timmar dokumenterad egen träning

med övningsekipage utifrån träningsplan.

Utbildningskostnad? 12 000 kr, betalas efter information om tilldelad plats på utbildningen.

Anmälan? Anmälan sker via Anmälningsformulär och sista anmälningsdag är 31/12.

Vid många anmälningar förbehåller sig Umeå BHK rätten att fördela utbildningsplatser.

För certifiering till godkänd instruktör för SNWK krävs:

100% närvaro under utbildningen. Blir du sjuk eller missar något tillfälle av annan anledning,

behöver du ta igen delar du missat vid någon annan instruktörsutbildning innan du kan

genomföra instruktörscertifiering.

Certifieringen till SNWK instruktör består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. På det

teoretiska provet krävs minst 85% rätt och på det praktiska provet krävs godkänt resultat på

alla bedömningspunkter.

Minimiålder för certifiering till Nose Work-instruktör är 18 år.
Minimiålder för certifiering till Doftprovsdomare är 20 år.

VARMT VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta: nosework@ubhk.se

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOFhDGsSr6GfVMuIjRCRrQMbSbIdxdgB_V55lsZiP80X4upw/viewform?usp=sf_link

