
I samarbete med Nynäshamns BK har nu ett begränsat antal tävlingsinriktade Nose Work klass 2 
och 3-ekipage möjlighet att träna för en av USA´s bästa tränare inom Nose Work. 
Välj mellan ett två- eller fyradagarspass med minst två träningspass per dag samt teori eller en 
åhörarplats, där du själv väljer antal dagar.
Förutom dessa clinics, kommer Stacy även att dela med sig av sitt framgångskoncept under en 
separat kvällsföreläsning. 

Om Stacy Barnett
En mer allround, entusiastisk och spännande Nose Work instruktör är svår att hitta. Stacy, som bor i New 
Jersey på USA´s östkust, tävlar aktivt på alla nivåer inom Nose Work, från NW2 till elit i USA och Kanada. Hon 
har fyra hundar i varierande ålder och ras, men hennes stora stjärna är labradoren, Judd, som rankas bland de 
allra bästa elithundar i USA.
Stacy har ett förflutet inom spår, lydnad, rallylydnad, agility och ”barn hunt”. Hon brinner för Nose Work och är 
en mycket uppskattad instruktör och coach. Hon är även licenserad domare av American Kennel Club (AKC) 
inom Nose Work och har en rådgörande position inom AKC.
   
   
   

   Stacys ledord: självförtroende, motivation, färdigheter och uthållighet, präglar all 
   hennes undervisning och träning och som deltagare kommer du att lära dig hur dessa  
   begerepp tillämpas i praktiken.
   
   

   Läs mer om Stacy Barnett på www.scentsabilitiesnw.com

Plats:   Nynäshamns Brukshundklubb med omnejd
Datum:  20-21 september:   ”Building the winning team”
  22-23 september:   ”Ready for the win!”
Pris:  4400:-/ekipage/tema (två dagar)
  8000:-/ekipage för samtliga fyra dagar 

Endast 8 deltagare med hund

Åhörare: 500 kr per dag
  1500 kr för samtliga fyra dagar.
  Max 6 åhörarplatser/dag

20 september: kvällsföredrag med frågestund ”Win by a nose” 
400 kr, plats meddelas senare.

För ytterligare information kontakta Maria Gabrielsson, MG Hund
mgkurs@telia.com eller på 070-538 41 69

Anmälan görs via mail till mgkurs@telia.com och skriv Stacy i ämnesraden och din anmälan ska 
innehålla ditt namn och samtliga kontaktuppgifter, namn på din hund och vilka meriter ni har. 
Anmälningstiden går ut den 1/6 men först till kvar gäller och en reservlista kommer också att upp-
rättas.

Målgrupp: Tävlingsekipage på NW2/NW3 nivå, först till kvarn gäller.

”Att bygga ett vinnande Nose Work Team!”






















