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Styrets facebookgruppe

Sak 71/15 Søknad om sponsing av instruktørkurs i Nosework:
Nina Gudim og Heidi Ernst, aktive medlemmer og kursholdere i klubben, ønsker med dette å
søke på sponsing av et instruktørkurs i «Nosework».
Kurset er et ukeskurs (2.-7. juli) og avholdes på Finnskogen Kro og Motell. Det foreligger
ikke i skrivende stund noen annen info om kurset enn den vi har fått via vår kontakt, Sissel
Larsen, i Canis avd. Østfold. Hun forespeilet en pris på kurset mellom 6000,- og 10 000,-.
Hytte på Finnskogen koster ca.600,- pr.natt. (Nina og Heidi kan dele hytte om det blir aktuelt)
Det er kun 4 plasser på kurset, og 2 av plassene er allerede fylt. Utgifter på mat og kjøring
dekker vi selv.
Nosework baserer seg på samme søk som tjenestehunder. Det er søk i rom, i esker, i område
ute og på kjøretøy. Arbeidsmetoden er den samme som for narkotika og bombehund, men for
oss vanlige folk. Hundene søker etter tre bestemte lukter. Det er noe alle hunder kan gjøre, og
det er også mulighet for å konkurrere. Vi har aldri hatt dette i klubben før, heller ikke med
innleide instruktører.
Nosework er en sterkt voksende sport i Norge. Den startet i USA og har eksplodert. Dette er
fordi sporten legger til rette for at alle typer hunder kan være med. Sporten er også åpen for
hunder som har vanskeligheter med å være i nærheten av andre hunder, da de til enhver tid er
eneste hund på søksområde. Ikke minst passer sporten for hunder som f.eks har skader som
gjør at de ikke kan drive med lydighet, agility eller rally. Sporten er heller ikke spesielt
krevende fysisk for fører.
Nosework er snart en godkjent sport i SKK, og det er en organisasjon i Norge som jobber med
å få det godkjent her også.
Rakkestad Hundeklubb vil gå inn og sponse de faktiske utgifter til instruktørkurs og hytteleie
i perioden 2-7 juli 2016, for Nina Gudim og Heidi Ernst. Beløpet er begrenset oppover til
totalt kr. 23 000.
Som motytelse binder Nina Gudim og Heidi Ernst seg til å avholde to kurs hver for inntil 8
deltakere. Det første kurset avholdes vederlagsfritt, og det andre kurset avholdes for RAHKs
til enhver tids gjeldende instruktørtakst. I forkant av en utbetaling skal det skrives en kontrakt
som beskriver avtalen.

