
  Eftersökskurs vid jakt på änder 
 
Jag har jobbat som hundförare vid olika typer av jakter under många år, med 
huvudfokus på jakt av änder. 
 
Ett av de i mitt tycke mest intressanta arbeten man kan göra med sin hund är att gå 
efter att jakten är avblåst och leta efter skadade fåglar. Det är också ett av de 
viktigaste, både från ett jaktetisk och ekonomisk perspektiv. Etiskt därför att vi som 
deltar på jakt alltid måste göra vårt yttersta för att hitta skadad fågel. Ekonomisk 
därför att mycket av jakten vi arbetar på bedrivs i ett vinstsyfte och därför är varje 
fågel av betydelse. 
 
Det är också ett svårt arbete om det ska göras riktigt effektivt och kräver både 
intresse, kunskap och rutin. 
 
Därför denna kurs för att jag som har detta som mitt främsta intresse ska kunna 
sprida vidare det intresset samt mitt och mina hundars kunskap i ämnet. Kursen 
vänder sig i första hand till dig som deltagit på jakt och vill lära dig mer om eftersök. 
 
Ett av kurstillfällena är ju en heldag på jakt, därför är det bra om du vet att din hund 
klarar den situationen. 
 
Kursen är indelad i 3 tillfällen: 
 
1.  
Teori/diskussionskväll hos mig i Enköping: 19.00 - ca 21.00 
Kvällen ägnas åt kurspresentation och en teoretisk genomgång av hur man bör 
bedriva eftersök på änder. 
 
2.  
Praktisk träning på Wij Säteri i Bålsta 9.00 - ca 16.00 
Här tränar vi sådant som kan vara behjälpligt vid eftersök på änder, ex arbete från 
båt samt vattensök. Även hur man ska tänka/jobba med hunden vid eftersök på jakt 
kontra provsök. 
 
3. En heldag på jakt  
Varje ekipage får ett datum som passar. Max 1-2 ekipage per jakt. Under skyttet 
koncentrerar vi oss på att se hur träffad fågel tecknar i luften, samt så jobbar vi med 
eftersök efter avslutat drev. Vi går tillsammans som ett eftersöksteam där 
kurshundarna får jobba ihop med mina rutinerade hundar. 
 
 
Anmälan och frågor:  www.fabelikas.se, lisa.falck@tele2.se eller 073-653 70 62. 
 


