
 
Antagningskrav eftersöksekipage inom 
Eftersöksassistans 
  

Allmänna krav: 
  

• Personen bottnar i de värderingar omkring eftersök som listas i EA:s 
(Eftersöksassistans) etikregler. 

• Kraven på hundarna enligt nedan är enbart grundkrav. Ekipagen ska ha visat 
(eller vara känt) att de vid åtskilliga tillfällen löst svåra eftersök.  

 

 
Ekipage med hund eller hundar med förmåga till alla delar av 
eftersöket: 
  

A. Krav spårning: 
Minst 1:a pris öppenklass (eller motsvarande). 
  

B. Krav ställande: 
ÄLG/KRON: minst 2:a pris på SÄK:s älgprov eller motsvarande krav (som testas av 
domare i skogen, se bilaga Skogstest av ställare). Denna hund kan även godkännas för 
vildsvin. Eftersöksassistans (EA) avgör. 
 
VILDSVIN: minst 2:a pris på SÄK:s vildsvinsprov eller motsvarande krav (som testas av 
domare i skogen, se bilaga Skogstest av ställare). Denna hund kan även godkännas för 
älg/kron. EA avgör. 
 
Om ovanstående bara med mycket stor svårighet går att genomföra kan hägntest 
godkännas. Se bilaga Hägntest av ställare. 
 

C. Eftersöksprotokoll: 
Eftersöksprotokoll är en alternativ möjlighet till A och B, samt även en möjlighet att 
intyga hundens förmåga avseende samtliga viltarter som kommer ifråga för EA. Och då 
inte minst eftersöksarbete med lös hund. Detta från minst tre eftersök där allt är angivet 
(t ex typ av vilt, skada, spårlängd, skalltider och förföljanden) och att en arbetsgrupp 
från EA får bedöma från fall till fall (se bilaga Eftersöksprotokoll). Svårighetsgraden för 



hunden ska minst motsvara nivåerna i A och B. Om en hund är godkänd på A eller B, 
krävs för komplettering med C minst ett intyg på den återstående delen (spårning eller 
löst arbete). 
  

D. Andra möjliga bedömningar och prov 
Nedan verksamhet är alternativa möjligheter till A, B och C: 

• Godkänt resultat på Schweisshundklubbens praktiska eftersöksbedömning. EA 
bedömer från fall till fall vilka arter godkännandet gäller. 

• Pris på Svenska Plotthundklubbens löshundsprov björn. EA bedömer från fall till 
fall om kompletterande dokumentation av spårförmågan behövs. Samt om provet 
innebär godkännande på ytterligare arter än björn. 

  

 
Ekipage som själv saknar löshundsdelen vid eftersök: 
  

A. Krav spårande hunden: 
SVSHK:s elitspår 1:a pris (eller motsvarande). 
  
Om ekipage som saknar fullgod löshund ska ingå i EA behöver detta ekipage i förväg 
inkomma med uppgifter om vilka löshundekipage denne planerar att samarbeta med 
under uppdrag.  
 
Möjligheten att uppfylla antagningskraven genom intygat spårarbete (se C. 
Eftersöksprotokoll ovan) finns även för rent spårande ekipage. Svårighetsgraden för 
hunden ska då minst motsvara nivån på SVSHK:s elitspår 1:a pris. 

 

 
Bilagor: 
  
• Skogstest av ställare. 
• Hägntest av ställare. 
• Eftersöksprotokoll.    2022.03.30. 

 


