
    

KURSPLAN – INSTRUKTÖRSUTBILDNING, EFTERSÖK 

Syfte 

Blivande instruktören ska kunna arrangera eftersöksutbildningar i Svenska Jägareförbundets regi. 

Övergripande målsättning 
Att ge en god pedagogisk grund i hur man leder en eftersöksutbildning i Svenska Jägareförbundets 

regi. 

I detta ingår att skapa förståelse för: 

- Vikten av rätt sinnesstämning hos hunden vid inlärning, för att nå god koncentration och 

uthållighet i spårarbetet. 

- Hur hundens mentala egenskaper påverkar beteendet i eftersöksarbetet. 

- Svenska Jägareförbundets filosofi, synsätt, utbildningsmaterial och rutiner vad gäller 

eftersöksutbildningen. 

Delövningar 

 Aktivitet Mål Tid, ca 

1 Presentation  Ge gruppen kännedom om deltagande ekipage och 

kursledare samt kursens inriktning och mål. 

 

1 

2 

 

Inventering 

 

Skapa en första uppfattning om gruppens 

hundmaterial. 

Ge deltagarna praktisk erfarenhet av att använda sig 

av Fyra lätta steg för att stärka relationen och 

underlätta vidare inlärning.  

 

1 

 

 

3 Teori: 

Hundkunskap 

Lärarledd lektion i mentalitet och mental utveckling. 

 

 

2 

4 

 

 

Praktik: 

Kontrollspår 

Praktiska exempel på kontrollspår med olika hundar 

och olika utformningar. 

 

1 

5 Demonstration: 

Spårupptag 

Exempel på spårupptag av olika utformningar.  

 

 

1 



6 Teori: 

Hundkunskap 

Lärarledd lektion i emotioner, stress, motivation och 

belöning. 

 

 

1 

7 Praktik: 

Instruktörsrollen 

Lärarledd coaching  

Ge deltagarna praktiska exempel på hur man kan 

coacha ett blivande eftersöksekipage. 

 

 

1 

8 Praktik: 

Variation i spårträningen 

samt feedback till hur 

ekipagen tar sig an 

utmaningarna. 

Ge deltagarna erfarenhet av att ”läsa” tillgängliga 

ekipage och ge feedback. 

4 

9 Praktik: 

Instruktörsrollen. 

Coachade spår. 

Undervisningsövningar i att anpassa träningen efter 

individens utbildningsnivå och mentala 

förutsättningar. 

 

 

4 

10 Praktik: 

Säkerhet för dubbelekipage. 

Ge deltagarna erfarenhet av att välja och motivera 

rollfördelningen när dubbelekipage gör eftersök. 

 

 

1 

11 Praktik: 

Inledningen av 

eftersöksarbetet. 

Ge deltagaren ytterligare kunskap om arbetet 

på skott- och olycksplatser samt träning av 

hunden för detta arbete. 

1 

 

12 

Teori: 

Utbildningsmaterial, 

utbildningsfilosofi och 

rutiner. 

Sprida kunskap om Svenska Jägareförbundets filosofi, 

synsätt, utbildningsmaterial och rutiner vad gäller 

eftersöksutbildningen. Även möjlighet till fördjupning 

kring ekipageupplägg, lösa eftersökshundar och 

svårigheter särskilt nyttiga att träna på.   

 

3 

13 Teori: 

Eftersöksskytte och 

utrustning. 

Ge deltagaren information om delarna 

vapenanpassning, skytte och utrustning i 

eftersöksutbildningen. 

 

1 

14 Gruppövning: 

Reflektioner kring 

instruktörsroll och 

pedagogik. 

Diskutera och redovisa lösningar på problem som 

uppkommer i gärningen som instruktör. 

Gruppindelning med ledare utsedd 

 

 

1 



15 Utvärdering och avslutning. Ytterligare reflektioner samt muntlig och skriftlig 

utvärdering kring genomförd utbildning. 

 

1 
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Tidsramarna är preliminära och innehållet kan variera något, då varje utbildning är individuellt 

anpassad. 

 


