
 

 
 

Specialsök/nosework 

 med seminarier och workshop med profilen 

Fred Helfers från USA  
Saxnäs BHK är stolta att kunna erbjuda fantastiska dagar för er som 

är intresserade av specialsök/nosework med seminarier och 

workshop med profilen Fred Helfers från USA. Hans seminarier och 

workshops är väldigt uppskattade. De hålls på engelska men han är 

mycket pedagogisk och lätt att förstå. 

Tisdag 7 maj – torsdag 9 maj 2019 
 

Fred Helfers har arbetat med och utbildat 

sökhundar och dess förare sedan 1980-

talet. 1982 blev hans första sökhund 

Sammy färdig. Fred Helfers arbetade inom 

narkotikapolisen samtidigt som han 

tränade sökhundar och förare inom polis 

och militär i USA. Fred Helfers blev känd 

för sin expertis på att träna sökhundar. 

Han höll seminarier och workshops i USA, 

Canada och Brasilien. Han har också varit 

domare på olika tävlingar för sökhundar.  

 

2004 gick han i pension och avslutade också sin kennel och utbildning av sökhundar och 

dess förare. 2012 introducerades Fred Helfers för K9 Nosework och han blev överväldigad 

och inspirerad av den passion, hängivenhet och kamratskap som hundförare och 

instruktörer visade. Fred blev certifierad K9 Noseworkinstruktör och nu åker han runt och 

håller seminarier och workshops runtom i världen.  Läs mer här: www.fredhelfers.com 

http://www.fredhelfers.com/


 

Program 

Tisdagen den 7 maj 

(förtur för Saxnäs BHK:s medlemmar)  

Workshop (6 ekipage förmiddag, 6 ekipage eftermiddag samt 4 åhörarplatser) 

Plats: Saxnäs BHK, Öland 

Pris: 1500 kr inkl. fika. Åhörarplats 500 kr inkl. fika heldag. 

 

Onsdagen den 8 maj  

Seminarium kl 9.00 – 16.00 

Plats: Studiefrämjandets lokal på Skälby, Kalmar 

Pris: 550:- inkl. förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 

 

Torsdagen den 9 maj  

Workshop (6 ekipage förmiddag, 6 ekipage eftermiddag samt 4 åhörarplatser) 

Plats: Saxnäs BHK, Öland 

Pris: 1500 kr inkl. fika. Åhörarplats 500 kr inkl. fika heldag. 

 

 

Anmälan till; nosework@saxnasbhk.se  

Anmälan öppnar 2019-02-28 kl 08.00 och stänger 2019-04-30.  

Anmälan är bindande.    

Betalning görs till bankgiro 5375-4024 när du fått bekräftelse att du kommit 

med.  

Du som söker boende finns utmärkta stugor och campingplatser på Saxnäs 

Camping med endast 1 km till brukshundklubben. 
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