
ANSÖKAN 
för enskilda till utbildningen: 

Specialsituationer eftersök 
Redan mycket skickliga eftersöksjägare kan ansöka om plats på utbildningen Specialsituationer 
eftersök. Nedan framgår uppställda krav, hur dessa ska intygas samt annan information om denna 
kurs.  

 

Krav för deltagande: 
• Är idag mycket skicklig eftersöksjägare, med hög uppklarandegrad, uthållighet och kondition.  
• Gör, och planerar att i framtiden göra, stor samhällsnytta i form av stor mängd eftersök vid 

jakt och/ eller trafikeftersök. Fördelaktigt är också att ha förbättringspotential genom 
öppenhet för nya intryck. 

• Socialt uppträdande som gynnar en modern och effektiv eftersöksorganisation. Exempelvis 
prestigelös och ödmjuk i kontakt med andra människor, som när ett eftersök har avslutats 
som andra påbörjat.  

• I sin ägo har väl fungerande eftersökshund eller -hundar. Se nedan hur vi anser att dessa 
förmågor kännetecknas. Helst ser vi att kursdeltagare innehar både spår- och lös hund. Krav 
är dock den ena eller andra förmågan vad gäller eftersökshund. *  

Även relativt unga människor som ännu inte har flera decenniers erfarenhet, är välkomna på kursen 
förutsatt att de uppfyller kraven och med fog kan antas har god utvecklingspotential. 

Självfallet kan det handla om en hundindivid som besitter båda förmågorna, spårning och löst arbete. 

Kännetecknande för hundens arbete i ekipagen som denna kurs riktar sig till 
Sammantaget gäller att hundarna är erfarna på praktiska eftersök och bevisat ihärdiga i sitt arbete. 
Nedan mer specifikt för tre olika arbetssätt som det vanligen kan bli fråga om: 

1. Spårning i lina: Klarar vanligtvis långa spårningar trots störningar i form av till exempel 
intryck och vittring från annat vilt, andra hundar och människor. 

2. Lös hund på mindre klövvilt som hundar inte kan ställa: Snabbt och långt förföljande för 
att etablera kontakt, och resolut arbete om kontakt uppnås.  

3. Lös hund på vilt som låter sig ställas: Ihärdigt ståndarbete, förföljande och omställande. 
Ståndarbetet effektivt för arten eller arterna som hundindividen används till, på så sätt att 
avslut gynnas i dagsljus såväl som i mörker. 

*För att betraktas som att inneha lös hund räcker det med ett av arbetssätten för lös hund ovan (dvs. enligt punkt 2 eller 3 i 
ovan listning). 

 



Intyg som bifogas ansökan 
Till ansökan bifogas skriftliga intyg på ovanstående krav från: 

□ __ st Jaktledare eller jakträttshavare på marker där sökande visat ovanstående krav under senare 
år. Uppge under vilken tidsperiod intygandet avser. 

□ Samordningsansvarig lokalt i NVR i vilkens ansvarsområden ovanstående krav visats under senare 
år. Uppge under vilken tidsperiod intygandet avser. 

 

Uppgifter om sökande 
Namn____________________________ Adress___________________________________________ 

Län______________________________ Telefon___________________________________________ 

Mail_____________________________ 

Ras på eftersökshund/ar i ägo __________________________________________________________ 

Vilt som sökande har resurser att utföra eftersök på, med egna hundar enligt kraven ovan: 

Rådjur □ Älg □ Vildsvin □ Dovhjort □ Mufflonfår □ Kronhjort □ Lodjur □ Björn □ Varg □ Järv □ 

 

Begränsat antal platser 
Årets kurs genomförs veckoslutet 27-29 september på Öster Malma. Men platserna är begränsade 
både totalt och i år. Det betyder att somliga inte kommer med på detta intag, andra antas till kursen, 
men bereds plats på kursen först kommande år. 

 

Urval baseras på: 
1. Intagskraven intygade. 
2. Regional spridning. På så sätt att om två presumtiva kursdeltagare har likvärdig lämplighet 

väljs den som verkar i ett område (län i första hand) med få andra kursdeltagare. 
3. Att båda ”hundförmågorna” innehas prioriteras framför att bara den ena (spår- eller 

löshund) innehas.  
 

Pris 
Kursens pris är endast 2800 kr. Då ingår helpension och boende i dubbelrum. Kursdeltagare som 
avbokar kursplats senare än sju dagar före kursstart debiteras 1400 kr.  

Sänd ansökan till 
Maila ansökan senast 2019-06-30 till: eftersok@jagareforbundet.se 
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