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 Viltspår – fortsättningskurs 2LS: 
Instruktörsledd liggtidsträning och spårläggning 

Öppen för medlemmar som 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 mot öppenklass-nivå. Fokus på successivt ökande liggtider från ca 6 tim 
till ca 18 tim (över natt). OBS Deltagare behöver avsätta tid både på lördagen (förberedelser, 
spårläggning) och söndagen (spårtagning) vid de flesta kurstillfällen. 
Lämplig för hund som genomgått godkänd anlagsklass. Med stöd av instruktör hjälps man åt inom 
gruppen att planera spår i ”okänd” terräng, att lägga spår åt varandra samt gå med i varandras spår.  
Utöver kunskaperna från forts. 1-kursen behöver hund före kursen ha tränats i spår med liggtid om 
minst 4-5 tim. 
 

Innehåll:  
Huvudsaklig träningsinriktning för hund: successivt ökande spårliggtider från ca 6 timmar upp till ca 
18 timmar (över natt), övrigt innehåll efter resp. hunds behov (t ex startruta, återgång etc). 
Förare tränar på spårplanering med stöd av instruktör, spårläggning i terräng i samarbete med övriga 
deltagare, får feedback på lagda spår genom att gå med och titta på annan förare/hund, samt 
fördjupar sin förmåga att träna och läsa sin egen hund på ett självständigt sätt. 
Instruktörsstöd ges med muntliga och praktiska genomgångar, diskussioner, problemlösning etc inför 
resp. efter deltagarnas självständiga spårläggning och spårtagning 

Efter genomgången kurs kan möjlighet att delta i öppenklassprov för de deltagare som ev. önskar och 
känner sig redo ordnas (separat). 
 
Förutsättningar: Kursen hålls enbart utomhus, i skog och mark. Lämplig kondition och förmåga att gå 
över ”stock och sten” i kuperad terräng behövs för både förare och hund. Hunden ska vara 
vaccinerad enligt SKK:s regler, frisk och utan hältor etc. Hunden bör vara minst 8, helst 12, månader 
gammal, ha gått fortsättningskurs 1 i viltspår (eller ha motsvarande kunskaper) samt ha viss 
vardagslydnad och en god grundtrygghet för att klara av denna aktivitet. Utöver kunskaperna från 
forts. 1-kursen behöver hund före kursen ha tränats i spår med liggtid om minst 4-5 tim. Viss egen 
träning mellan kurstillfällena är att föredra för att kursen inte ska bli för svår för hunden. 

 
Det är en bit att gå från bilarna till resp. spårplats i skogen. Förbered dig på lite längre dagar i skogen. 
Justeringar i tid/plats för t ex jakt och snö kan ev. behövas. 

Utrustning att ta med till hunden: 
- sele som inte hindar hundens rörelsefrihet i bog och framben (t ex Y-sele) 
- spårlina på minst 10 m (gärna 15 m) som inte trasslar eller fastnar i växtlighet 
- vatten  
-belöningsgodis (ta det absolut godaste din hund vet, gärna något som är aromatiskt och lite 
”köttigt”) eller skojigaste leksaken för hund som inte gillar godis 
- extra långt koppel som går att knyta fast i ett träd 
- ev. täcke och liggunderlag vid regn/kyla 
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Utrustningstips för föraren: Oömma, vattentäta kängor/stövlar med bra markgrepp samt kläder som 
fungerar i skog och mark oavsett väder och underlag (våtmark, berg, lera, bäck, snö, regn etc). 
Handskar med bra grepp rekommenderas, linan kan vara hal/bränna. Fika och något enkelt 
sittunderlag. Våtservetter (för händerna).  

Omfattning: 4 kurstillfällen (helger) med förberedelser/spårläggning ena dagen och spårtagning 
andra dagen de flesta helgerna. Upplägg varierar något beroende på årstid p g a dagsljustillgång.  
Exempel på upplägg (aprilstart) 
Tillfälle 1: Lördag - rekognoscering och spårplanering utan hund ute i skogen, snitsling. Söndag - 
samling utan hundar ca 9.30 för spårläggning, återsamling med hundar för spårtagning ca 15.30. 
Liggtid spår ca 6 tim. 

Tillfälle 2: Trol. enbart söndag. Söndag - samling för spårläggning utan hundar ca 7.30, återsamling 
med hundar för spårtagning ca 17.30. Liggtid spår ca 10 tim. 

Tillfälle 3: Lördag - samling för spårläggning utan hundar ca 17. Söndag - återsamling med hundar för 
spårtagning ca 7.30. Liggtid spår ca 14 tim (över natt). 

Tillfälle 4: Lördag - samling för spårläggning utan hundar ca 17.30. Söndag - återsamling med hundar 
för spårtagning ca 11.30. Liggtid spår ca 18 tim (över natt). 

 
Övrigt material: Klöv och blod ingår i kursavgiften. Snitslar finns att låna. 
 

 

 

 


