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 Viltspår – grundkurs      

Kursen är till för alla medlemmar som är intresserade av att se och utveckla en rolig och naturlig del 

av sin hunds förmåga att använda doftsinnet samt lära sig mer om sin hund och hur den fungerar.   

De flesta hundar tycker det är roligt och spännande att viltspåra och blir härligt nöjda och lite trötta 

efteråt. Viltspårsaktivering ger hundarna en ventil där de kan få utlopp för sin naturliga jaktlust och 

spårbehov samtidigt som det sker under kontrollerade former av föraren. Många hundars lust att 

olåtandes själva jaga till vardags kan minska genom viltspårsaktivering.   

Innehåll:  Individanpassad grundträning för hund att lära sig följa just viltspårets specifika dofter och 

särskilja det från allt annat som luktar spännande i skog och mark. Successivt pålägg av olika 

svårigheter som vinklar, bloduppehåll, spårlängd mm. Grundkurs för förare i att lägga viltspår i 

terräng och att tolka sin hunds signaler när den spårar. 

Muntlig och praktisk genomgång av spårläggning, linteknik m fl 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 och 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 

 

*) Vid första tillfället kan du låna en lina på kursen om du säger till innan, så ser du vilken lintyp som 

funkar bra i skogen innan du köper egen lina till tillfälle 2. 

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) 

Kostnad: 1000 kr 

Klöv och blod ingår i kursavgiften. 

 

 

 


