
ALLMÄN KURSINFORMATION 

  

  

Ta med: 

Ta gärna med en filt som hunden kan ligga på under tiden då den inte 

tränas, vi har burar eller komposthagar att låna så att vare sig din eller 

andra hundar blir störda. Det gör att både du och hunden får en bra 

upplevelse av dagen! Ta med dig något att anteckna på. 

Ta även med RIKLIGT med ”mjuk/hårt” belöningsgodis. Det ska vara gott, 

torrt och gå att dela i små bitar så att hunden inte står och tuggar utan 

sväljer bitarna hela. Men det får inte heller vara så smått att det blir svårt för 

er att dela ut/hantera bitarna en-och-en. 

Exempel på godis som kan användas är frolic, agility snacks, torkad 

blodpudding eller liknande. Ta med så mycket att ni tror att ni tagit i alldeles 

för mycket, ta sen lite till – då kanske det räcker! Och ja, man kan definitivt 

minska på maten dessa dagar utan att hunden svälter ;-). 

 

Om kursen 

Denna kurs arrangeras av Nositeten. Det begränsade deltagarantalet gör 

att du och din hund får mycket lärarledd träningstid. 

Vi kan utlova en kurs som ger dig mycket för pengarna, som bygger på 

seriositet och kunnighet. Oavsett om du går kursen med målet att sedan 

fortsätta inom specialsök eller Nose Work eller inte, så ger våra kurser en 

stadig grund och massor av kunskap! 

Det blir både teori och massor med praktisk träning. När vi tränar, gör vi det 

med en hund i taget för optimal inlärning. All undervisning sker inomhus i 

vår ljusa och fräscha lokal. 

  

Specialsök  

Specialsök är namnet på en rad olika aktiviteter där man använder sig av 

hundens fantastiska nos. Hundens nos har använts i människans tjänst 

under lång tid för att till exempel hitta försvunna människor, leta minor, hitta 

cancer, droger, mögel, läckande gas och lik för att nämna något. 

Att låta våra fyrbenta vänner arbeta med luktsinnet ger både god aktivering 

och lyckligare hundar. Det skapar också samarbete och en bra relation 

mellan förare och hund som man har glädje av i andra sammanhang.  

 

Vi lär hunden leta efter, hitta och markera ett doftämne. Grundträningen 

läggs via plattformsträning och urvalsbana. Vi arbetar uteslutande med 

hjälp av positiv förstärkning! 

 

 

  



Nosework 

En ny och spännande hundsport från USA där hunden får använda sin nos! 

Hundarna har roligt och får dessutom mental och fysisk stimulans av att 

jobba med nosen - sitt viktigaste organ. 

Nosework delas in i 3 klasser med stigande svårighetsgrad och en ny doft 

introduceras i varje klass. Dofterna är eucalyptus, lagerblad och lavendel 

(hydrolater).  

Söket består av 4 olika moment i varje klass, där momenten är: 

behållarsöksök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. 

 

Nose Work är en rolig träningsform där hunden får utlopp för sitt behov att 

nosa och samtidigt lär sig ökad koncentration och fokusering på sin uppgift. 

Föraren tränas i att läsa sin hund och ekipagets relation stärks. 

Nose Work är uttryckligen en sport för ALLA, även reaktiva (utåtagerande) 

hundar är välkomna på kurs och tävling. Reaktiva hundar har visat sig ha 

extra stort utbyte av nosaktivering då fokuseringen på ”doftjakten” gör att 

hunden kan ”vila” sig från sådant som den annars kan uppleva som 

störande/skrämmande. Om du har en reaktiv hund, informera oss om det 

vid anmälningstillfället så vi kan se till att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för dig och din hund. Vi arbetar uteslutande med positiv 

förstärkning! 

 

Valp- Unghunds- och vardagslydnadskurser 

Nositeten håller både valpkurser, unghundskurser och 

vardagslydnadskurser. Allt för att vi vill att ni ska få en fungerande och 

trevlig vardag. En vardag som bygger på kärlek, omtanke och respekt och 

som står stadigt lutad mot modern vetenskap/kunskap. 

 

 

Temakurser 

Nositeten håller även kortare temakurser, ett bra alternativ för de som vill 

göra något kul och/eller nyttigt med sin hund men som har svårt att binda 

upp sig för längre kurser. Temakurserna kan ju även vara ett bra alternativ 

för den som vill ”känna sig för” med hur instruktören är, och om man tror sig 

komma att trivas med en längre kurs.  

   

Privatlektioner 

Ett alternativ för den som vill ha enskild träning. Bokas enligt samråd per 

telefon. 

 

 

 

 



Förtäring 

I lokalen finns det micro, spisplattor, vattenkokare, kaffebryggare, kyl för de 

som vill ha med sig egen mat. Fiskrätter undanbedes. Tvärs över gatan 

finns en pizzeria 

Dricksvatten till hundarna finns i kurslokalen och vattenskålarna i metall 

spritas mellan varje kurs.  

 

Parkering 

Vid Norra strandskolan finns ett fåtal platser där man kan parkera 3 timmar 

gratis med P-skiva. Vid Pizzerian (andra sidan av Bollstanäsvägen) finns 

det många platser där det är gratis parkering i 2 timmar med P-skiva. 

Det går inte att parkera precis utanför lokalen. 

 

Hitta till Nositeten 

Adressen är: Amorgränd 2, 19275 Sollentuna 

 

Med buss: 

 
 

När du stigit av bussen finns det kort gångväg till Nositeten, se kartbilden. 

 

För bilfärder, se nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Med bil, se nedan eller använd denna Google Map-länk 

https://goo.gl/maps/C3C9StqCj1q  

 
 

VÄLKOMNA! 

https://goo.gl/maps/C3C9StqCj1q

