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Viltspår – fortsättningskurs 2
Kursen är till för alla medlemmar som redan genomgått fortsättningskurs 1 i viltspår med sin hund
(eller har motsvarande kunskaper) och som vill fördjupa sina egna kunskaper och utveckla sin hunds
spårförmåga ytterligare upp till motsvarande anlagsklass. För dem som önskar kan ev. anlagsprov
ordnas (separat) efter genomgången kurs.
Innehåll: Individanpassad fortsättningsträning för hund med befästning av viltspårets specifika dofter
bl a på olika typer av underlag/marktyper, fortsatta successiva pålägg av olika spårsvårigheter och
förlängning av spårlängd, liggtid etc. Fortsatt träning för förare i att lägga längre och lite svårare
viltspår i terräng med lite längre liggtid. Ytterligare övning och fördjupning i förståelsen av sin hunds
signaler när den spårar. Muntlig och praktisk genomgång av olika delar i viltspårandet. Personlig
coachning i spåret av instruktör för dig och din hund.
Förutsättningar: Tid och plats meddelas separat. Justeringar för t ex jakt och snö kan ev. behövas
Kursen hålls enbart utomhus, främst i skogsterräng. Normal kondition och förmåga att gå över ”stock
och sten” behövs för förare och hund. Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK:s regler, frisk och utan
hältor etc. Hunden bör vara minst 5 (helst 12) månader gammal, ha gått fortsättningskurs 1 i viltspår
(eller ha motsvarande kunskaper) samt ha viss vardagslydnad för att klara av denna aktivitet.
Utrustning att ta med till hunden:
- sele att spåra i
- spårlina på minst 10 m (gärna 15 m) som inte trasslar
- vatten
- hundgodis (det absolut godaste din hund vet, gärna något som är aromatiskt och lite ”köttigt”)
- koppel som går att knyta fast i ett träd vid behov
- ev. täcke och liggunderlag vid regn/kyla
Utrustning för föraren: Oömma skor och kläder som fungerar i skog och mark oavsett väder och
underlag. Handskar rekommenderas (linan kan bränna). Eventuellt fika och något enkelt sittunderlag.
Våtservetter (för händerna).
Omfattning: 4 kurstillfällen om ca 3 timmar (beror på antal deltagare och spårens liggtid).
OBS! Vid ökade liggtider läggs spåren först och så återkommer man med hund efter några timmar.
Kostnad: 1000 kr
Klöv och blod ingår i kursavgiften.
Ev. anlagsprov efter genomgången kurs för de som önskar kan ordnas, bekostas separat.

