
Hunting Assistance i samarbete med 
jägarförbundet. 

 
Plats: Värmland 
Tidpunkt: 8-9/4-2017 
Kursledare: Calle Ekström och Emelie Dunger 
 
För mer information kontakta: 
Calle Ekström                              Emelie Dunger 
calle@hunting.se                           emelie@hunting.se 
070-592 36 00                                 
 
Denna eftersökskurs på vildsvin och klövvilt har blivit mycket populär och omtyckt 
av våra deltagare, vilket gläder oss! 
Kursen täcker allt vad ett eftersök innebär från början till slut och vi varvar teori med 
praktik. Vi vill med detta tydliggöra vad ett eftersök handlar om – vilket är mer än att 
bara spåra! 
 
På teoripassen kommer vi bland annat ta upp: 
Relevanta lagar och regler 
Hundens roll i eftersöket 
Id-spårning 
Etik och säkerhet 
Skottplatsundersökning 
Vapenanpassning och skytte 
 
 
Skyttet: 
Okonventionellt skytte på targetsmål 
Olika ammunitions beteende 
Situationsskytte 
 
Arbete med hund: 
Skottplatsundersökning 
Lära hunden att hålla rätt spår (ID) 
Urvalsbana 
 
Efter genomförd kurs har deltagarna en bred grund att stå på, med de kunskaper som 
behövs för att känna sig trygga vid skarpa eftersök! 
Det finns naturligtvis utrymme för frågestunder och vi ledare kommer att dela med 
oss av våra egna erfarenheter, såväl bra sådana som mindre bra. Ett par 
överraskningar blir det också under kursens gång. Dessa redovisar vi av kurstekniska 
skäl inte här. 
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Vi hoppas att vi med denna beskrivning har väckt ert intresse för vår eftersökskurs! 
 
 
 
 
Program (Obs! Det kan bli förskjutning i tiderna!)  
Lördag: 
08.00  Presentation 
08.15 Teori  
09.30 Kaffe 
10.00 Teori 
12.00 Lunch 
13.00 Eftersöksskytte  
15.00 Kaffe 
15.30 Hundjobb (hägn och urvalsbana)  
17.00 (ca) Slut för idag 
 
DAG.2 
08.00 Teori och genomgång av dagens övningar 
08.30 Skottplatsundersökningar med hund 
12.00 Lunch 
13.00 Spårträning med hund 
16.00 Kaffe med återblick, frågor och utvärdering – avslutning 
Gå in på https://jagareforbundet.se/utbildning/vara-kurser/eftersoksutbildning/steg-
1/ Denna E kurs ska vara läst innan kursen. 
 
Mat: 
Vi åker ut på byn och äter gemensamt och var och en betalar för sig. 
 
Välkomna till en trevlig och givande utbildning! 
Calle Ekström & Emelie Dunger 
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