
Spesialsøk/smeller kurs 
Lyst til å lære hunden til å bruke nesa og lære den til å markere en spesiell lukt? 

Da må dette være kurset. 
Det settes opp kurs på Kongsberg  helga 21-23 oktober fra kl 17.00/18.00 fredagen 
(teori) og fra kl 10.00-16.00/18.00 lørdag og søndag. Kursavgift 2000.- for medlemmer 
og kr 2200,- for ikke medlemmer. Observatør og hund nr 2 kr 1000,- . Min 8 daltakere. 
Medlemmer i Shibaklubben har fortrinn på kurset, men blir det ledig/e plass/er er de 
åpent for andre raser. Kanskje dere har noen som synes dette høres spennende ut 
ønsker å bli med for å fylle opp.? 
Det er mulighet for overnatting på Kongsberg vandrehjem kr 575,- pr natt med frokost. 
Hund tillatt på rommet uten ekstra kostnad. Rommene har eget toalett /dusj og tv. 
Det må gis god tid i forveien om overnatting da det kan bli fort fullbooket. 

Hva er spesialsøk? 
I spesialsøk trener vi hundene våre til å finne en spesifikk luktkilde. Dette kan være så 
mangt. Narkotika, sprengstoff, kreft, kadaver for å nevne noen få områder man bruker 
hund til i dag. DogPoint har trent opp hunder innen de fleste områdene, og har drevet 
med operative søk i mange år. Vi har erfart at hunder finner stort sett alt, og at dette er 
en suveren trening for dem. Om man går å drømmer om å starte med operative søk 
eller man bare ønsker å aktivisere hunden sin, så er spesialsøk et suverent alternativ. 
Om du har ønsker å bi bedre på spor, rundering, få bedre samarbeid med hunden så er 
spesialsøk et smart sted å starte. 

Instruktør: 
Tor Iljar 

Mer info finner du på http://dogpoint.no 
Påmeldingsfrist: 

16 september til kurskoordinator Laila Nagel. l-nag@online.no 
Skriv litt om dere selv når dere melder dere på skriv om der skal være deltaker eller 

observatør. Mer info kommer på mail etter påmeldingsfristen er ute. 
Bindene påmelding og betaling. 

Velkommen til et lærerikt og morsomt kurs  
Mer info Distriktskontakt for Østlandet Frida Mail: frida_s_askeland@hotmail.com 
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