
 

 

Läger med Nosework hela Kristi Himmelfärdshelgen 2019! 

Nivå: Klass 1 - 2 

 

När:  30/5 – 2/6  

 

Plats:  Kils Brukshundklubb och i Forshaga samt ute i skogen 

 

Pris:  3 000 kr/deltagare 

 

 Åhörarplatser 300 kr/dag 

 

Max:  12 deltagare, 4 åhörarplatser          

 

• Anmälan är bindande. 1000 kr erläggs i förskott, senast 30 november.  

• I priset ingår samtliga kursdagar, för- och eftermiddagsfika samt middag 

lördag kväll. 

• Medlemmar i Kils Brukshundklubb har förtur, först till kvarn! 

• Vid anmälan ska namn, fullständig adress, e-post, mobilnummer samt 

vilken nivå du vill delta på anges 

• Instruktörer på lägret är Emma Wallin och Carina Berglund 

 

Frågor och anmälan senast 15 november till:  

Maud Alm: maud.alm@bahnhof.se, 070-525 36 31 

eller Jane Edvinsson: jannedvinsson@gmail.com, 070- 227 15 43  

 

Mer praktiskt information om betalning mm skickas i samband med att du får 

bekräftelse om deltagande. 

 

Välkomna till en intensiv och rolig Nose Workhelg! 
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Om instruktörerna: 

Emma Wallin är en certifierad Nose Work (NW) instruktör som var med och 

startade Svenska Nose Work Klubben när det begav sig. Mina 

ledord som instruktör är tydlighet, begriplighet och att 

förstärka önskvärda beteenden hos såväl hund som förare. 

Min målsättning är att skapa ett tryggt inlärningsklimat där vi 

får och ger återkoppling till varandra i syfte att göra mer av det som fungerar 

och mindre av det som inte fungerar. Nose Work är en sport för alla med 

hundens välfärd i fokus. För mig betyder det att våra hundar ska uppfatta det vi 

gör tillsammans som en rolig lek. En lek där kriterierna för belöning är tydliga. 

En lek där vi som förare succesivt höjer svårighetsgraden för oss själva och våra 

hundar, för att bibehålla glädje och koncentration genom hela söket.   

Jag är tacksam över att jag har fått möjlighet att träna tillsammans med lärare 

som Bob Bailey, Marie Fogelqvist, Simon Prins, Ron Gaunt och Fred Helfers. Jag 

har två hundar som hela tiden lär mig nya saker. 

Läs mer om Emma Wallin här:  http://www.beteendecenter.se/Personal 

 

Carina Berglund är certifierad instruktör i Nose Work och doftprovsdomare, 

från Sysslebäck. Jag har hållit på mycket med nosarbete såsom 

bruksspår, viltspår och sök men numera mestadels Nose Work. 

Mina två hundar, en Miniature American Shepherd och en 

Australian Shepherd, tävlar jag med i TSM klass 2. En av dem är 

också uppflyttad i klass 2 i TEM fordon och behållare. Jag har arrangerat många 

tävlingar och doftprov. Håller även kurser och läger på hemmaplan.  
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