
Nositeten’s koncept – “Från blåbär till stjärna”

Vårt målsättning är att locka deltagare som inte gått kurser tidigare och ge dem
inspiration, kunskap och glädje som gör att de vill fortsätta att utvecklas och utbilda
sig som ekipage.

Vi har en plan för hur ekipagen ska få en trygg och stadig grund att stå på och är
övertygade om att den leder till större livskvalitet för både fyrfota vänner och deras
hussar/mattar.

Vi kallar koncepetet “Från blåbär till stjärna”.



“Från blåbär till stjärna” ‐ byggstenarna

• Prova‐på‐kurs (halvdag)
• Baslära (2 halvdagar)
• Grundkurs (helgkurs)
• Fortsättnigskurser (helgkurser)



Prova‐på‐kurs ‐ halvdag

Om man inte gått kurser innan, eller om man inte vet särskilt mycket om specialsök, 
hur ska man då veta om det är något som man tycker är roligt och vill lära sig mer
om? Vi tror att en prova‐på‐kurs är ett bra sätt att närma sig specialsöket på.

Det blir lite som en god förrätt, man känner smakerna och får en liten föraning av
vad som komma skall, men man blir inte mätt…

Deltagarna får prova på plattformssök, golvbana och annat i kombination med teori



Baslära ‐ 2 halvdagar
Om man inte gått kurser innan, och äntligen hittat en meningsfull sysselsättning, då
vill man ha en bra introduktion som gör att man känner sig trygg i förvissningen om 
att nå glädje och framgång. Man vill veta att man inte kastar pengarna i sjön så att
säga. Deltagarna får öva upp färdigheter de behöver för fortsatt träning, lär sig mer
om sin hund och bygger en god relation med mycket glädje i.

För att alla ska få bra förutsättningar i starten, oavsett om de önskar gå “hela vägen
till att bli en stjärna” eller om de tar “ett försiktigt första steg”, så bygger vi upp
kunskap och färdigheter hos ekipagen som gör att de lyckas.

Deltagarna får teori varvat med praktik och hemuppgift mellan halvdagarna



Grundkurs ‐ helgkurs

För att komma in i specialsöket på ett glädjefullt och tryggt sätt, ser vi till att lära
från grunden och bygga för framtiden. På grundkursen lär vi ekipagen att “leta –
hitta – markera” ett doftämne.

För att alla ska få bra förutsättningar i starten, oavsett om de önskar gå “hela vägen
till att bli en specialsöksstjärna” eller om de tar “ett försiktigt första steg”, så bygger
vi upp kunskap och färdigheter hos ekipagen som gör att de lyckas.

Deltagarna får lära sig grunderna i plattformssök och golvbana



Fortsättningskurs ‐ helgkurs

Om man fattat tycke för specialsök och vill fortsätta att lära sig mer, bygger vi vidare
på grunden vi lagt och tar lagom stora kliv för att bygga på kunskaperna med 
kvalitet och glädje. För varje steg befäster vi tidigare kunskaper, slipar lite mer på
detaljerna och lär oss något nytt.

Deltagarna får träna mer på det som lärts in tidigare, slipa på detaljerna för än bättre resultat och
lära sig något nytt.


