
    

KURSPLAN: SPECIALSITUATIONER EFTERSÖK 

Kurs i workshopformatKurs i workshopformatKurs i workshopformatKurs i workshopformat    om ciom ciom ciom cirkarkarkarka    22 22 22 22 timmartimmartimmartimmar:::: 
• Förberedelse och hantering av ovanliga och svåra eftersökssituationer. 

• Verktyg för ökad prestationsförmåga. 

• Juridik och etik.  

Övergripande målsättningÖvergripande målsättningÖvergripande målsättningÖvergripande målsättning    
Med nya grepp skapa bättre förutsättningar att lösa de eftersök från jakt och trafik som idag sällan 

klaras upp. Parallellt även belysa ovanliga risker och söka nya sätt att förebygga och hantera risker.   

Detta genom att låta redan mycket skickliga eftersöksjägare få aktivera både tidigare erfarenheter 

och nya tankeprocesser inom ovanliga och extrema eftersökssituationer. 

DelövningarDelövningarDelövningarDelövningar    

Övn Aktivitet Mål Tid, ca 

1 

 

Inledning.  Ledare och deltagare ges bild av varandra.  

 

Deltagarna ges även förståelse för kursens format, 

upplägg, inriktning och målsättning. 

1 h 

2 Varför misslyckas 

eftersök?  

Vad säger statistik och erfarenhet om vanligaste 

orsaker till misslyckanden. 

0,5-1 h 

3 Analysera olika eftersök. Ett antal verkliga eftersök analyseras grundligt. 

Föregående hundars rörelser, terräng, kartor, 

skottecken mm. Sammanfattning av de viktigaste 

felkällorna, som blir grund för resten av kursen. 

2 h 

4 Anpassade upplägg.  Här diskuteras upplägg, taktik, vägval, hundval etc, 

som specifikt inriktas på att lösa de tidigare 

sammanfattade felkällorna. 

2 h 

5 Hur träna utifrån 

ovanstående problem?  

 

Här diskuteras träningsmetoder som specifikt gör 

ekipagen effektivare på de sammanfattade 

felkällorna, t ex kring att vara hund nummer två, att 

starta extremt sent, mycket långa spår, optimera 

dubbelekipaget, specialträning för släpphundens etc. 

2-3 h 

6 Krävande avslut. Taktik då det är svårt att komma till ett avslut, efter 

att hunden funnit djuret. T ex stora vassar, djur som 

inte vill stå etc. 

1-2 h 



7 Innovativ utrustning. Deltagarna ges nya kunskaper och idéer om 

utrustning som gynnar uppklarande eller säkerhet. 

1 h 

8 Verklighetsnära skytte. Deltagarna ges ökad förståelse för de inom eftersök 

förekommande delarna skytte, stress och fysisk 

ansträngning.  

3 h 

9 Prestationshöjande 

mentala verktyg. 

Deltagarna ges ökad kunskap om stress och mental 

förberedelse.    

1-2 h 

10 Prestationshöjande fysiska 

verktyg. 

Deltagarna ges ökad kunskap om träning, 

vätskebalans, födointag samt hantering av skador i 

fält. 

1 h 

11 Reflektioner och utblickar 

dag 1 och 2. 

Deltagarna får djupare reflektera och dra lärdomar 

om ovanliga eftersöksaspekter och vunna kunskapers 

tillämpning inom eftersöksområdet. 

2 h 

12 Juridik. Deltagarna får mer kunskaper om juridiska 

svårigheter vid eftersök. 

1 h 

13 Etik. Deltagarna får bearbeta eftersöksjägarens ibland 

svåra etiska avvägningar. 

1 h 

14 Fortsatt utveckling, 

kursutvärdering och 

avslut. 

Kursdeltagarnas framtida roller och fortsatta 

utveckling tydliggörs.  

 

Gedigen kursutvärdering genomförs. 

1 h 

 

 


