Instruktörsutbildning samt
doftprovsdomare i nosework
Efter godkänd utbildning blir du
SNWK-certifierad instruktör och doftprovsdomare.
Detta är en djupgående kurs där du kommer få de verktygen du behöver för
att kunna hålla kvalitativa noseworkkurser. Kursen kommer innehålla följande
punkter:
• Pedagogik

• Beteendelära/etologi

• Inlärningspsykologi

• Kunskap om hundens mentala

• Grunder för att träna Nose work

egenskaper

(träningsmetoder)

• Sökövningar och stegringsplaner

• Nose work som sport och aktivering

• Markeringar

• Nose work ́s värdegrund

• Problemlösning

• Inlärning av doft, olika metoder

• Hantering av doftämne

anpassat efter hund

• Kursplanering

• Hundens luktsinne

• SNWK ́s regelverk

• Utveckling av sökhunden

• Doftprov och tävling

Kursen kommer hållas i butikens lokaler (Industrigatan 3 i Laholm) samt i Mellby
hundhall. Certifieringen kommer ske på annan plats, den meddelas senare.

Datum:
11 oktober 2020
15 november 2020
29 november 2020
20 december 2020
3 januari 2021
24 januari 2021
14 februari 2021
Certifiering 7 mars
Pris: 10 500kr (ink moms) Då ingår
hallhyra och certifiering. Eventuell
kurslitteratur köper/lånar var och en
själv.

Sökning och antagning:

Om läraren Sara Andersson:
Sara är utbildad instruktör, certifierad
SNWK instruktör (2014) i nosework samt
officiell domare i nose work (2018).
Sara brinner för pedagogiken och
jobbar till vardags som lärare på ett
hundgymnasium. Hennes utbildning
som ämneslärare har hon nytta av
även här. Sara är duktig på att skapa
en lärande miljö där alla får vara
delaktiga.
Hon har många års erfarenhet av
hundträning och har själv tränat flera
olika grenar och tävlat på hög nivå i
både lydnad och rallylydnad. Sara
driver också företaget Dogsis.

Du skickar in din ansökning senast
den 15 september. Vid många
anmälningar kommer vi därefter
göra ett urval baserat på de
uppgifter du lämnat. Besked om
plats meddelas inom en vecka efter
att anmälan stängt. Vi tar emot 6-9
deltagare.
Som sökande ska du känna till vad nosework
är för något. Du ska ha testat nosework själv
med din eller någon annans hund.
Du bör vara instruktör, eller ha motsvarande
erfarenhet sedan tidigare.
I din ansökan skriver du namn, adress,
telefonnummer, e-postadress samt vad du
har för utbildning och/eller erfarenhet sedan
tidigare (kurser, utbildningar, träning och/eller
tävlingserfarenhet).
Du kan använda anmälningsformuläret på
hemsidan(www.luspudel.com), eller maila till: info@luspudel.com
Hör av er om ni har några frågor.

Varmt välkomna med er ansökan!
Den här hösten och vintern kommer verkligen bli något speciellt att se fram
emot! 

