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Detta dokument* syftar till att på ett övergripande sätt visa hur 
Jägareförbundet Mitt vill jobba med samt organisera 
verksamheten Hund - Lydnad & Eftersök samt Vilt & Trafik. 

Först ges en kort bakgrund till detta dokument, samt en framtida 
målbild för regionen. Därefter beskrivs merparten av de i 
verksamheten ingående delarna, ex. kursverksamhet för vanliga 
deltagare och vad som gäller för utbildning av instruktörer som ska 
hålla kurser. Som stöd för respektive del samt komplement finns 
även ett antal bilagor. 
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Bakgrund 
För Svenska Jägareförbundet, våra medlemmar och för jaktens genomförande är 
hunden och arbetet med att träna hunden och våra ekipage en del av många i 
våran verksamhet. Förbundet tillsammans med våra medlemmar har under lång 
tid utbildat instruktörer och vältränade eftersöksekipage för jaktliga ändamål 
liksom trafikeftersök efter våra vägar. Det är av central betydelse för jaktens 
acceptans i Sverige att vi fortsätter att hålla en hög kvalité och ambition inom 
detta område. 

Under 2012 genomfördes en utredning av förbundets samlade hundverksamhet. 
Förbundsstyrelsen antog de förslag som föreslogs i rapporten. Mycket av det 
som rapporten föreslog har också succesivt inarbetats i förbundets arbete. 

Förbundet beslutade under våren 2018 att hundverksamheten – från lydnad till 
de mest komplexa och svåraste eftersöken – skall samordnas som en helhet 
såväl på nationell som på regional nivå. 

Inom Region Mitt har vi också fortsatt att utveckla den regionala och det 
länsvisa arbetet men det har skett med olika ambitioner. Behov av ytterligare 
utveckling, ta nästa steg, av verksamheten har framförts. Detta är viktigt att ta in 
i arbetet men det är också viktigt att höja de lägsta nivåerna så att vi kommer 
upp på samma nivå i samtliga län och kretsar.  
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Organisation 

Svenska Jägareförbundets hundverksamhet organiseras och leds på nationell 
nivå av förbundets nationella hundgrupp*. Nationella hundgruppen består av en 
nationellt ansvarig tjänsteman och regionansvarig jaktvårdskonsulent från 
respektive region. Nationellt ansvarige tjänsteman har det övergripande 
ansvaret för förbundets hundverksamhet.  
 
*https://jagareforbundet.se/jakt/hund/nationella-hundgruppen/ 
 
 
Inom region mitt är jaktvårdskonsulent, Anders Fredriksson, regionalt 
hundansvarig. I befattningen ingår hela ansvaret och hela bredden av regionalt 
förekommande hundverksamhet. I ansvaret ingår att planera, samordna, stödja 
och utveckla verksamheten hund i regionen.  
 
Det mesta av verksamheten skall precis som tidigare bedrivas och genomföras 
av våra förtroendevalda i förbundets länsjaktvårdsföreningar och 
jaktvårdskretsar.  
 
Vid behov och för att ta till vara på våra förtroendevaldas erfarenheter och 
kompetenser i det regionala arbetet bildas grupp/er som i specifika frågor 
jobbar nära och tillsammans med den regionalt ansvariga tjänstemannen. 
Den/de har en rådgivande roll och består av en kombination av aktiva 
förtroendevalda i länsföreningar och medlemmar, främst instruktörer. 
 
 

  

https://jagareforbundet.se/jakt/hund/nationella-hundgruppen/


 

5 

 

Målbild för Region mitt 

Att inom regionen kontinuerligt tillhandahålla välutbildade och kompetenta 
hundinstruktörer grundat på länens och kretsarnas behov för att tillgodose 
behoven under jakt, jaktliga eftersök och eftersök längs våra vägar. Samarbetet 
med polisen sker kontinuerligt och utvecklas så att väl fungerande rutiner 
etableras. Sammantaget ger detta en mycket god medlems- och samhällsnytta. 

Instruktörerna skall i olika sammanhang ges specifik fortsättningsutbildning men 
också erbjudande om deltagande i andra aktiviteter som skapar fortsatt och 
långvarigt engagemang. Samtliga instruktörer ska underteckna förbundets avtal 
- överenskommelse med instruktörer. 

Inplanerade utbildningar, träningar och tävlingar inom länen och regionen 
marknadsförs via SJF utbildningsmodul, via länens hemsidor och eller sociala 
media. Instruktörerna skall återrapportera alla dessa aktiviteter till regionens 
hundansvarige. 
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Verksamhet 
Här beskrivs i korta ordalag merparten av de i verksamheten Hund ingående 
delarna, vem/vilka som ansvarar samt lite när-var-hur om respektive del. 
 
På förbundets nationella hemsida, https://jagareforbundet.se/jakt/ finns dessutom 
ett stort och intressant utbud av allmän information om allt från regler vid jakt 
med hund, etik, jakthundraser och eftersök till EA-eftersöksassistans. 

Uppdragsbeskrivning* 

*beskrivningens innehåll och utformning beslutas av respektive län/krets, nedan 
förslag med ett antal grundläggande uppgifter. 

 

 Länsansvarig hund 

 Samverka med Jägareförbundets instruktörer för att tillse att erforderlig 
kursverksamhet finns för länets jägare 

 Genomföra årlig träff / fortbildning för länets hundinstruktörer. 

 Ansvara för försörjning av nya instruktörer, behovsrelaterat 

 Genomföra årlig träff / fortbildning för länets kretsansvariga. 

 Informera medieansvarig om aktiviteter  

 Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet 
 senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma  

 Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla avvikelser till styrelsen  

 Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 
januari 

 Ansvara för planering och genomförande av länsmästerskap (LM) i 
eftersök 

 Anmäla vinnare av LM till Regionmästerskap (RM) i eftersök 

 Efter rullande schema ansvara för planering och genomförande av RM i 
Eftersök 

 
 
Kretsansvarig hund 
 

 Hålla kontakt med länsansvarig, ex vid behov föreslå lämplig instruktör 

 Löpande delge kretsföreningsstyrelsen information 

 Ansvara för planering och genomförande av kretsmästerskap i eftersök 

 Anmäla vinnare av KM till LM Eftersök 
 
  

https://jagareforbundet.se/jakt/
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Årscykel 

Årsklocka för länsansvarig hund i region mitt 

September. Möte med kretsansvariga. 

Syfte: Utvärdera det gångna året och planera för det kommande året med 
verksamhetsplan och budget inför länsförbundsmötet och kretsmötena. Samordna 
aktiviteter i länet.  

September. Möte med instruktörer. 

Syfte: Utvärdera det gångna året och planera nästa års kursverksamhet.  Ta emot och 
vidarerapportera och utvärdera instruktörernas kursverksamhet under det gångna året. 
Inventera behovet av utbildning av instruktörer. I de län där CV används- Kontrollera att 
CV:t är uppfyllt för instruktören och föredra detta för länsföreningen. Meddela till 
regionansvarig behovet av utbildningar utav instruktörer. 

November -December. Planera marknadsföring utav vårens kurser.  

Syfte. Se till att kurserna marknadsförs i samarbete med studiefrämjandet och ansvarig i 
län och kretsar. Samt att tillse att kurserna marknadsförs, bland annat på nationella 
hemsidan – utbildningsmodulen. 

Januari. Skriva en verksamhetsberättelse och lämna det till ansvarig i länsföreningen. 

Maj-Juni. Marknadsföra höstens kursverksamhet. 

Juni. Genomföra länsmästerskap i eftersök och rapportera till arrangerande län om 
deltagande. 

Under året. Delta i möten på region och länsnivå.  

januari-

årsberättelse
februari

marknadsföring

utbildningar

mars-juni

utbildningar

april

maj-juni

KM Eftersök

juni

LM Eftersök

juli

augusti

möte kretsansv

RM Eftersök

september

möte instruktörer

oktober

nov-dec

planering

budget

december

ÅRSCYKEL HUND
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Hålla kontakt och stödja kretsansvariga bland annat genom nyhetsbrev och gärna 
besöka kretsarna när dom har aktiviteter. Hjälpa till med till exempel checklista för 
genomförande av kretsmästerskap i eftersök och andra praktiska saker. 

Genomföra en träff med instruktörerna för bland annat uppdatering och inspiration. 
Hålla kontakt och stödja instruktörer.  

Hålla kontakt med brukshundsklubbar och rasklubbar. 

Att tillse att verksamhetsplan och budget följs och rapportera avvikelser till styrelsen. 

 

Årsklocka för kretsansvarig hund i region mitt 

September Möte med kretsstyrelse och länsansvarig hund. 

Syfte: Sammanställa och utvärdera verksamheten för det gångna året och planera 
kommande års verksamhet med en budget inför kretsårsmöte och möte med 
länsansvarig. Ge förslag på potentiella blivande instruktörer och vidareutbildning av 
instruktörer. Tillsammans med länsansvarig planera aktiviteter i kretsen, till exempel 
kurser i lydnad-, viltspår- och eftersök utav utbildad instruktör i SJF. 

December Sammanställa en verksamhetsberättelse - lämnas till ansvarig i kretsen. 

April Marknadsföra Kretsmästerskapet i eftersök 

Maj Genomföra ett kretsmästerskap i eftersök, samt att meddela till länsansvarig om 
deltagare till länsmästerskapet i eftersök. 

Juni Vara behjälplig vid länsmästerskapet i eftersök om behov finns. 

Under året Delta på möten med kretsstyrelsen och länsansvarig hund.  

Andra saker som kretsansvarig kan genomföra är spårträningsträffar, föredrag eller 
andra aktiviteter som gagnar medlemmarna i kretsen. Samarbete med andra kretsar är 
fullt möjlig ifall det är svårt att få beläggning i den egna kretsen för en aktivitet. 

Se till att kretsens aktiviteter i god tid marknadsförs på anvisat sätt ex. hemsidor, FB 
sida eller medlemsmail. Där så är möjligt också i samarbete med studiefrämjandet. 

Hålla kontakt med andra kretsansvariga i länet och länsansvarig. 

Hålla kontakt med brukshundsklubben och rasklubbar inom kretsen. 

Att tillse att verksamhetsplan och budget följs och rapportera till styrelsen och 
länsansvarig avvikelser. 
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Eftersöksansvarig trafikskadat vilt  
 

 Enligt ARBETSBESKRIVNING – Samordningsansvarig lokalt inom 
Nationella viltolycksrådet, se nedan. 

 
  



 

10 

 Instruktör 

 Enligt avtal eller Överenskommelse, se nedan. 

 

Överenskommelse 
 

Överenskommelse mellan Svenska Jägareförbundet och undertecknad utbildad 
instruktör i eftersök/lydnad. 
Undertecknad har överenskommit med Svenska Jägareförbundet att tillsvidare 
fungera som instruktör. 
 
Jag förbinder mig därmed; 
 

Att utbilda och verka enligt de normer, policys och regler som  
Svenska Jägareförbundet har satt upp. 
 

Att årligen rapportera till hundansvarig tjänsteman på Svenska Jägareförbundet 
i vilken omfattning jag utbildat, även om ingen verksamhet förekommit. 
 

Att bedriva utbildande verksamhet i Svenska Jägareförbundets regi minst 
vartannat år, annars avskrivs jag som Svenska Jägareförbundets instruktör. 
 

Att, om jag avskrivs som instruktör, snarast återlämna allt material jag försetts 
med av Svenska Jägareförbundet i syfte att användas i utbildningen. 
 

Att endast använda det material som jag försetts med i verksamhet som drivs av, 
eller i samarbete med, Svenska Jägareförbundet. 
 

Att så långt som möjligt delta i de fortbildningar och sammankomster som 
erbjuds. 
 

Att informera mina kursdeltagare om Svenska Jägareförbundet och verka för att 
de blir medlemmar. 
 

Att själv vara medlem i Svenska Jägareförbundet. 
 

Att jag registreras i Svenska Jägareförbundets register i enlighet med 
personuppgiftslagen  som instruktör och därmed också står till förfogande i 
samband med annonsering eller annan form av marknadsföring. 

 
Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 

……………………………………………………………………….. 
Ort och datum 

 
 

……………………………………………….. ………………………………………… 
Ansvarig instruktörsutbildare/tjänsteman   Hundinstruktör 
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Vilt och Trafik 
Som en av 16 andra organisationer ingår Svenska Jägareförbundet i det så 
kallade Nationella viltolycksrådet, NVR. 
Polisen är huvudman och ansvarar för eftersök på trafikskadat vilt. Förbundets 
uppgift är att utbilda jägare och att tillhandahålla eftersökskompetens. 
 
För att detta ska fungera finns på jägarsidan ett antal uppgifter som måste 
samordnas och för detta ett antal roller med eget ansvar, ex en länsansvarig- 
och en samordningsansvarig jägare. 
 
Länsansvarig jägare utses förenklat i 3 steg: 

1. Förbundet (resp. länsföreningsstyrelse) nominerar lämplig person 
2. Förslag tas upp i regionala viltolycksrådet 
3. Polisen beslutar om tillsättning 

 
Länsansvarig jägares huvuduppgifter 

 Samordnar och håller jägarna i NVR informerade 

 Om Länsansvarig jägaren inte sitter i Länsföreningens styrelse är  
denne möjlig att adjungera. 

 
 
Samordningsansvarig lokalt i NVR utses av Polisen i samråd med länsansvarig 
jägare. Samordnarens uppdrag återges i särskild Arbetsbeskrivning, se sid 9. 
 Dit hör bland annat att; 
 

 Tillhandahålla eftersöksekipage 

 Samordna och hålla jägarna i NVR informerade 

 Förse och uppdatera NVR´s databas med aktuella uppgifter. 

 Viktigt att ajourhålla kretsstyrelsen om vad som händer, ex på 
kretsårsmöten. 

 
Län & kretsar 

 Tät dialog med jägarsidan inom NVR 

 Föreslå läns- och lokalt ansvariga 

 Anordna aktiviteter inom området ex; 
 Träning 
 Tävling 
 Utbildning 
 Föreläsning 
 Träffa folk, ex på mässor, NVR´s insatsvecka etc. 
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Vilt och Trafik - Kontaktpersonens funktion 

Vad gör en kontaktperson? 

Detta är den person som blir uppringd av polisens ledningscentral när en 

viltolycka inträffat och hjälp från de NVR-anslutna eftersöksjägarna kan 

behövas.  

Vad är kontaktpersonens roll och ansvar? 

Denna person ska vara polisens "öron och ögon" ute på "fältet". Genom 

lokalkännedom samt kunskap om vilda djur, eftersök och olika eftersöksekipage 

i området hjälper kontaktpersonen till att i varje enskilt fall hämta in information 

och sätta in lämpliga åtgärder. Detta kan bestå av att göra platsbesök för att 

bedöma situationen, att sätta in lämpligt eftersöksekipage samt tillse att 

eftersöksjägaren kommer hem välbehållen efter avslutat uppdrag. Och slutligen 

att rapportera resultatet av eftersök eller platsbesök i NVR:s databas 

Hur blir man eftersökare i NVR? 

Vilka grundläggande krav finns på de som gör eftersöksarbete inom NVR? 

Eftersöksjägare, kontaktperson och anlitad markägare ska inneha: Jägarexamen, 

en eftersökshund enligt NVR:s riktlinjer (ej nödvändigt för kontaktperson), licens 

för kulvapen i klass 1 samt godkänd utbildning "trafiksäkerhet vid eftersök av 

trafikskadat vilt". 

Dessutom ska man vara godkänd av Polismyndigheten och använda av polisen 

utdelad skyddsutrustning. 

Hur anmäler man intresse för att bli eftersöksjägare inom NVR? 

Anmäl ditt intresse till styrelsen i din lokala Jaktvårdkrets, vilken kan lotsa dig 

vidare till lokalt Samordningsansvarig för NVR. Det är "jägarsidan" inom NVR 

som åt Polismyndigheten tillhandahåller lämpliga ekipage. Behovet av och 

kraven på ekipagen kan skilja sig något inom olika delar av Sverige. 
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Utbildning 

Utbildning av hundförare och hundar 
Verksamheten delas in i två huvudspår – Lydnad & Eftersök - inom vilka det 
bedrivs ”breddutbildningar” för att jobba för en än mer utbildad jägarkår 
avseende jakt och eftersök med hund.  

Lydnadsutbildningar 
Grundlydnad genom ”fyra lätta steg”, kort beskrivning se bilaga 1, där 
lydnadskurser genomförs mot mindre grupper av hundar och hundförare för att 
framförallt bygga och stärka relationen mellan hund- förare. 
Utbildningen/kurserna innehåller både teori och praktik. Inga bestämda 
tidsramar är beslutade. Dock finns det fördelar med kurser som bygger på några 
träffar för att ge tid till återhämtning och reflektion mellan tillfällena. Dessa 
kurser genomförs av Jägareförbundet utbildade instruktörer, se mer info längre 
ner. 
 
Eftersöksutbildningar 
Eftersöksutbildning sker först med en rent teoretisk del som genomförs ”online” 
via Jägareförbundets eftersöksutbildning på E-jakt. Se mer info: 
https://jagareforbundet.se/utbildning/e-jakt/ 

Efter genomgången teoretisk del via E-jakt finns möjlighet att delta i den mer 
praktiska delen av kursen som genomförs av Jägareförbundet utbildade 
instruktörer (se mer info längre ner). Krav för att få delta i den praktiska delen är 
alltså att E-jaktutbildningen är genomförd. 

Den praktiska delen innehåller både teori och praktik och i sitt grundutförande 
är kursen på totalt 22 timmar och innehåller följande delar: Eftersökets upplägg, 
Säkerhet under alla faser, Arbetet på skott- och olycksplatser, Spårträning för 
hund och förare, Utbildning och användning av eftersökshundar, Samarbete och 
förmedling för ökat uppklarande, Viltets anatomi, Eftersöksskytte,  
Eftersöksjuridik, Trafikeftersök 

Övriga utbildningar 
Vidare finns det fler utbildningar så som tex viltspår och specialsituationer 
eftersök. Se mer info: 
https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/kurser/eftersoksutbildningar/  
  

https://jagareforbundet.se/utbildning/e-jakt/
https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/kurser/eftersoksutbildningar/


 

14 

Utbildning av instruktörer i Jägareförbundets regi 
För att arrangera lydnadsutbildning eller eftersöksutbildning i Svenska 
Jägareförbundets regi krävs att man är utbildad instruktör.  

För att få bli instruktör krävs att man fått ett ”godkännande” av aktuell 
länsförening. Detta sker oftast genom att kontakt tas med länsansvarig 
jaktvårdskonsulent som tillser att ärendet behandlas i länsföreningen. Såväl 
kunskapsmässiga som pedagogiska förutsättningar utgör grund för godkännande 
eller inte. 

Alla våra godkända instruktörer förbinder sig genom avtal eller 
överenskommelse att utbilda och verka enligt de normer, policys och regler som 
Svenska Jägareförbundet har satt upp, se vidare Överenskommelse sid 10. 

I Överenskommelsen framgår att exempelvis att varje instruktör som är verksam 
i förbundets regi ska vara medlem i SJF och återrapportera sina utbildningar.  

 

Utbildning av instruktörer för genomförande av kurser inom grundlydnad 
Svenska Jägareförbundets grundlydnadsutbildning går under namnet ”de fyra 
lätta stegen” , se bilaga 1, och är Barbro Börjessons utbildningsfilosofi. Den 
syftar till att ge föraren en grundläggande god fostran, relation och 
kommunikation med sin hund. Från denna grund byggs sedan fortsatt träning 
och utbildning, utifrån vad den enskilda jakt- eller eftersökshunden ska 
användas till.   
Utbildningen för instruktörer finns i fyra steg/nivåer, 1-4 och leds av två till tre 
instruktörsutbildare som är godkända av Svenska Jägareförbundet. 

Innehåll och krav på respektive steg/nivå, se bilaga 2. 

 

Utbildning av instruktörer för genomförande av kurser inom eftersök 
Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildning delas in i en teoretisk och en 
praktisk del. Den teoretiska delen är självstudier och den praktiska delen leds av 
utbildad instruktör. Instruktörsutbildningens innehåll och krav se bilaga 3. 

 

Övrigt om kurser, kostnader och intäkter 
Merparten av våra kurser är breddkunskap och ambitionen är att få en än mer 
utbildad jägarkår avseende jakt, etik och eftersök med hund. 
 
I takt med ökad efterfrågan på kurser är ambitionen också att utbilda nya 
instruktörer, lagom för att täcka behovet både när det gäller lydnad och 
eftersök. 
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De instruktörer som utbildas ska vara mycket väl lämpade för uppgiften. 
 
När det gäller kurskostnader för instruktörsutbildningar så är det av största vikt 
att detta reds ut i god tid innan utbildning av nya instruktörer. 

I de fall länsföreningen betalar instruktörsutbildning så förbinder sig den 
utbildade instruktören att genomföra ett antal utbildningar i Jägareförbundets 
regi utan ersättning. I annat fall blir denne återbetalningsskyldig för 
instruktörsutbildningen.  
 
I de fall den blivande instruktören betalar sin utbildning själv står det denne fritt 
att ta betalt av kursdeltagare och behålla intäkterna. 

 
Tävling 

Inom regionen anordnas årligen region mästerskap, RM, i eftersök. 

Mästerskapet är en årlig tävling i vilken ett eftersöksekipage från varje 

länsförening inom regionen får delta. Arrangerande län bestäms i förväg och 

”rullar” på sådant sätt att samtliga län ansvarar med x antal års intervall.  

Kvalificering till RM Eftersök sker företrädelsevis genom krets mästerskap (KM) 

och länsmästerskap (LM) där respektive hundansvarig ansvarar för planering och 

genomförande. Läns- och kretsmästerskapet består av ett teoriprov, en 

skottplatsundersökning och ett spårprov, likställt med öppen klass viltspårprov.  

Avsikten med mästerskapet är att väcka intresse för och stimulera till utbildning 

av hundar och hundförare i eftersök av skadat vilt. Mer om RM finns att läsa i 

Regelverk för… , se bilaga 4. 
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BILAGA 1 

FYRA LÄTTA STEG – TILL SAMFÖRSTÅND MED HUNDEN 

Genom dessa steg skapas förutsättningar för ett bra liv tillsammans med sin hund. 

De utgör grunden i Barbro Börjesson filosofi och unika sätt att kommunicera med 

hundar. Där vår röst, mimik och vårt kroppsspråk utgör de naturliga medel vi har 

för att kommunicera med hunden. 

Nedan beskrivs kort innebörden av varje steg främst med Barbros ord och uttryck från 

sin bok fyra lätta steg. Innehållet i boken riktas främst till valp och unghundsägare men 

filosofin och råden kan mycket väl användas även på vuxna hundar. 

 Kroppskontakt – syftar till att få hunden lugn. Kroppskontakt är även viktigt 

för att lära en oerfaren hund att något inte är okey. Den ska inte bli rädd eller 

provocerad att svara emot utan lugn av hanteringen. Detta tränas inte enbart för 

att kunna göra rent öron eller klippa klor. Det handlar om dig och din hunds 

gemensamma tillvaro, eftersom känslor och sinnesstämningar förmedlas genom 

fysisk kontakt. 

 

 Följ mig – om du har lust! I detta steg vill vi träna på att hunden själv väljer att 

följa dig i ditt tempo, med eller utan koppel, och är alltså inte att jämföra med gå 

fot-kommando. Som en del i följ mig-träningen inarbetas den första grunden till 

inkallning. 

 

 Leken – suddar ut rangskillnaden. I leken är det mesta tillåtet och rollerna om 

vem som gör vad växlar. Leken inger självförtroende, och den ger framför allt 

träning i att tolka kroppsspråk och läten. Valpen/hunden är inte född med 

kunskap om vilka regler som gäller i lek tillsammans med människor, men de är 

födda med anlag för att lära sig. Det är husse/mattes uppgift att lära hunden vilka 

regler den måste respektera när ni leker tillsammans. Lek ofta och mycket! 

 

 Viktiga ord – nu menar jag allvar. Här lär vi hunden några kommandon som ska 

bli särskilt viktiga för er i framtiden, vid tillfällen då den ska lyda. Vid 

inlärningen belönar du med röst, hantering och kanske ett hjälpmedel. När 

hunden lärt sig kommandot ökas svårighetsgraden successivt. Tillrättavisning 

och beröm anpassas till din hunds mentala läggning. Hunden ska ta åt sig utan att 

bli ängslig och vid beröm ska du uppleva att den blir glad. 
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BILAGA 2 

 
 
 Steg/Nivå 1 – Grundutbildning för lydnadsinstruktör  
 
Innehåll: 

 God kunskap om fostran från valp till vuxen hund – mental utveckling.  

 Kunskap om emotioner/ känslor som styr hunden. 

 Skapa kontakt och kontroll (god relation) mellan förare och hund. 

 Motivation och belöning. 

 Inlärningsteknik. 

 Förarens rättigheter/skyldigheter gentemot sin hund. 

 Pedagogik.    
 
Steg 1 utbildningen omfattar 5 utbildningsdagar.   
 
 
Krav för deltagande steg 1: 

-  Erfarenhet av jakt och träning med egen hund. 
- Genomgått en av Jägareförbundets grundläggande 

hundförarutbildningar och visat förutsättningar att förstå och 
hantera hund. 

- Pedagogisk fallenhet och förmåga att möta och arbeta med 
människor. 

- Genomfört minst en lydnadskurs som hjälpinstruktör 
- Rekommenderas av aktuell länsförening. 
- Medlem i Svenska Jägareförbundet. 

 
 
 
 
Steg/Nivå 2 – Fördjupning i fostran, dressyr och problemlösningar  

 
Innehåll: 

 Utbildningsmetoder med hänsyn tagen till hundars olikheter 

 Analys orsak till problem, rätt träningsstart 

 Problemlösning. 
 
 

 
Steg 2 utbildningen omfattar 5 utbildningsdagar. 
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Krav för deltagande på steg 2: 
- Godkänd steg 1 utbildning. 
- Haft minst två lydnadskurser (med minst 5 hundar i varje kurs) under 

eget ansvar efter steg 1 utbildningen. 
- Rekommenderas av aktuell länsförening samt hundansvarig 

jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Region Mitt. 
 

 
 
 
 
Steg/Nivå 3 – Fördjupning i mentalkunskap  
 
Innehåll: 

 Mentalkunskap. 
 

Steg 3 utbildningen är 5 utbildningsdagar. 
 

Krav för deltagande på steg 3: 
- Godkänd steg 2 utbildning. 
- Haft minst två lydnadskurser (med minst 5 hundar i varje kurs) under 

eget ansvar efter steg 2 utbildningen. 
- Rekommenderas av hundansvarig jaktvårdskonsulent i 

Jägareförbundet Region Mitt.  
 

Steg/Nivå 4 – Fördjupning och pedagogik 

Innehåll: 

 Fördjupning och sammanfattning av steg 1-4. 

 Jägareförbundet certifierad instruktör. 

 
Steg 4 utbildningen är 5 utbildningsdagar. 
 
Krav för deltagande på steg 4: 
             -     Godkänd steg 3 utbildning. 

- Haft minst en lydnadskurs under eget ansvar efter steg 3 
utbildningen. 

- Medverkat som ”biträdande” kursansvarig vid instruktörsutbildning. 
- Rekommenderas av hundansvarig jaktvårdskonsulent i 

Jägareförbundet Region Mitt.  
- Uttagning av deltagare sker av Svenska Jägareförbundets Nationella 

hundgrupp. 
  



 

19 

 

 

Bilaga 3 

Utbildning av instruktörer för genomförande av kurser inom eftersök 
 
Innehåll: 

 Att ge en god pedagogisk grund i hur man leder en eftersöksutbildning i 
Svenska Jägareförbundets regi. 

 Förståelse för vikten av rätt sinnesstämning hos hunden vid inlärning, för 
att nå god koncentration och uthållighet i spårarbetet. 

 Förståelse för hur hundens mentala egenskaper påverkar beteendet i 
eftersöksarbetet. 

 Förståelse för Svenska Jägareförbundets filosofi, synsätt, 
utbildningsmaterial och rutiner vad gäller eftersöksutbildningen. 

 
 
Krav för deltagande: 

- Vana av jakthundar och träning av egen hund. 
- Stor erfarenhet av eftersök. 
- Kännedom om Barbro Börjesson gruppens mentaltest. 
- Genomgått Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildning, teori och 

praktik. 
- Grundutbildning Fyra lätta steg (instruktörsutbildning steg 1, lydnad). 
- Rekommenderas av aktuell länsförening. 
- Medlem i Svenska Jägareförbundet. 
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Bilaga 4 

 

Regelverk för Regionmästerskap i 
eftersök inom Jägareförbundet 
Region Mitt 

Antagna vid möte med länens hundansvariga 2016-04-25 

INLEDNING 

Mästerskapet är en årlig tävling i vilken ett eftersöksekipage från varje länsförening 

inom regionen får delta. Arrangerande län bestäms i förväg och ”rullar” på sådant sätt 

att samtliga län ansvarar med x antal års intervall.  

Avsikten med mästerskapet är att väcka intresse för och stimulera till utbildning av 

hundar och hundförare i eftersök av skadat vilt. Sådan utbildning bör lämpligen ske 

inom jaktvårdskretsarna. Jägareförbundets mål är att tränade ekipage ska vara 

tillgängliga vid alla jakttillfällen. Dessutom bör kretsarna skapa förutsättningar för en 

eftersöksorganisation vid viltolyckor som kräver uppspårning och omhändertagande av 

skadat vilt av olika slag. Därför ska mästerskapet efterlikna ett verkligt eftersök i största 

möjligaste mån, det vill säga ekipaget väljer själv utformning av ekipaget exempelvis en 

extra skytt eller en extra hund. Ekipaget ska bedömas i sin helhet, vilket innebär att 

domarna ska kunna bedöma enkel- och dubbelekipage på samma sätt eftersom det 

handlar om eftersök och inte viltspår.  

ALLMÄNNA REGLER FÖR 

REGIONMÄSTERSKAPET 

Mästerskapet ska arrangeras vid veckoslut i månadsskiftet augusti-september. Om 

möjligt innan septemberjakten på älg startar.  

Deltagande ekipage bör vara segrare vid respektive länsmästerskap eller uttagstävling. 

Länsföreningen får besluta om annan deltagare, om så bedöms nödvändigt. Det är på 

mästerskapet möjligt att starta med ett dubbelekipage (2st hundar och förare). 

Inbjudan till regionmästerskapet bör vara klar att delas ut till vinnaren i samband 
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med prisutdelning vid respektive länsmästerskap/uttagstävling, vilken sker som regel i 

augusti. I inbjudan ska det tydligt framgå om skytte är ett av tävlingsmomenten, då 

deltagarna måste få veta att de ska ha sitt vapen med sig. I övrigt är det även viktigt att 

det i inbjudan redogörs för vilken typ av viltslag som ingår i spårningsmomentet, 

samtidigt ska sk spårspecialister ges möjlighet att få välja annat viltslag än det som står i 

inbjudan.  

Anmälan ska vara arrangerande län tillhanda senast två (2) veckor före tävlingsdagen 

och bör innehålla uppgift om namn, adress och hundras.  

Arrangerande länsförening erhåller uppgift om totalt budgetutrymme från regionen och 

disponerar dessa medel efter egen planering. Diplom skall utdelas till samtliga. Ingen 

startavgift utgår för deltagarna. Länsföreningen ska svara för reseersättning (utlägg) till 

representerande hundförare. En tävlingsledare skall utses av arrangerande län. 

Mästerskapet ska efterlikna ett verkligt eftersök i största möjligaste mån, det vill säga 

ekipaget väljer själv utformning av ekipaget exempelvis en extra skytt eller en extra 

hund. Ekipaget ska bedömas i sin helhet, vilket innebär att domarna ska kunna bedöma 

enkel- och dubbelekipage på samma sätt eftersom det handlar om eftersök och inte 

viltspår. 

Tävlingens upplägg och genomförande 

Arrangerande län beslutar om tävlingens upplägg och dess ingående moment. Men, 

följande moment ska alltid ingå i tävlingen: Teorifrågor, skadeplatsundersökning samt 

spårning. För den arrangör som så önskar kan mästerskapet kompletteras med 

ytterligare moment som t ex skytte. 

Spåren ska i möjligaste mån ha samma förutsättningar. Spåren bör innehålla något eller 

allt av blod, hår, ben vom mm. 

Teorifrågorna ska avläggas av en av personerna i ett dubbelekipage. 

Övriga praktiska anvisningar 

Domare och tävlingsledning behöver inte vara auktoriserad viltspårdomare. De ska vara 

intresserade och för eftersök och erfarna jägare som tävlingsansvarig bedömer lämpliga 

för uppgiften. Det är önskvärt, om möjlighet finns, att tävlingsledningen kompletteras 

med en av Jägareförbundets eftersöksinstruktörer samt en viltspårdomare då dessa 

med sina erfarenheter av att arrangera kurser och/eller spårprov säkerligen kan tillföra 

en hel del till tävlingen och dess upplägg. 

Domare och tävlingsansvarig skall innan tävlingen gå igenom förutsättningarna för 

provet och poängbedömningsgrunder så att överensstämmelse i uppfattningar uppnås. 

Det är praktiskt med tillgång till lokal vid samlingsplatsen. Efter avslutande spårningar 



 

22 

samlas domarna för genomgång och sammanräkning av poängresultaten. Prislista 

klargörs. 

Tävlingsledningen har även till uppgift att dokumentera regionmästerskapet mera 

detaljerat, där man beskriver mästerskapets upplägg, ingående moment och klurigheter 

mm. Dokumentet är internt och ska delges till övriga länsansvariga för hund i regionen 

via mail. Lämpligen sker en muntlig redogörelse om mästerskapets upplägg och 

arrangörens erfarenheter i samband med en av våra regionala hundansvarigträffar.  

Tillgång till utspisning i någon form av alla deltagare är en fördel. Åtminstone smörgås, 

kaffe och annan dryck bör tillhandahållas. Även om mästerskapet har en allvarlig 

underton skall lättsamhet och god stämning prägla arrangemanget. 


