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Kurs og kompetansesenter 

KURSPLAN BLODSPOR SEMINAR 



I. INNLEDNING 

Blodspor seminaret er for alle hundeeiere/førere som ønsker å lære mere om hvordan man 

utvikler en jakthund på blodspor fra ny innlæring frem til godkjent ettersøkshund. 

 

Ved Seminaret får man viktige og grunnleggende kunnskaper om innlæring, metoder og 

videreutvikling av sin hund på spor.  

 

På seminaret lærer man å søks utvikle hundene, lære hundene å spore og søke etter fert av 

vilt/blod. 

 

Seminaret legger opp til  teori, orientering, praktisk trening og demonstrasjon av hund på 

blodspor. Det kommer både til å være instruktør og dommer tilstede på seminaret.  

 

Hundesenteret ønsker dere velkommen til blodspor seminar. 

 
II. MÅLGRUPPE 

Målgruppen for kurset er hundeeiere/førere i Helgeland elghundklubb som ønsker å delta på 
seminar om blodspor for å lære hunden å spore eller å videreutvikle sin hund uansett nivå på 
spor.  
 
Kurset gjelder for nybegynnere, eller de som er kommet noe lengre med sin hund på blodspor. 
 
Det er ingen forutsetning for å delta på seminaret. 
 
III. RAMMEFAKTORER 

Tid 1 august 

Sted Blåfjell Hundesenter/øvrige øvingsområder ENO 

Deltakere 20 deltakere 

Oppmøte Blåfjell Hundesenter, undervisningsrom, Drevja i Vefsn kommune 

Organisering Instruktør Ronny Daleng og Jon Magne Svendsen 

Rom behov 1 klasserom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV. MATERIELL UTSTYR. 

Alle må ta med seg det de trenger til sin egen hund. Huskeliste til hjelp: 

 
Halsbånd og line For * 

Leksak(er) Klikker * 

Godbiter Sporline 

For/vannskål Sporsele * 

Vann Førerline 

 
Helgeland Elghundklubb skaffer blod for sporlegging, men du må ha med utstyr for sporlegging 
(tom rengjort ketschupflaske/ tom brusflaske med drikkekork, eller stav/svamp og kopp for å 
dyppe i. Belønning som hunden virkelig liker. 
*Ved behov. 
 
 
 
 
 
V. HOVEDMÅL 

Hovedmålet med blodspor seminaret er at deltakerne skal tilegne seg ny kunnskap eller 
perfeksjonere allerede etablerte ferdigheter slik at deltakerne etter endt kurs har utviklet seg 
selv faglig. 
 
Vi skal gjennom seminaret legge til rette for råd, veiledning og instruksjon ut i fra hvert enkelt 
sitt standpunkt og nivå slik at alle uansett nivå finner gleden i å lære sin hund nye øvelser eller 
utvikle seg på det hund og fører allerede kan slik at dere når deres mål med hundearbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. INNHOLD. 

➢ Teori 

➢ Innlæringsmetoder 

➢ Linebruk 

➢ Sporoppsøk 

➢ Spor 

➢ Lek/motivasjon 

➢ Vilt interesse 

 

 

 

VII. LÆREPROSESSEN 

Undervisningen foregår som teoretisk undervisning, praktiske leksjoner, praktisk trening og 
løpende evaluering. 
 
 
 
VIII. TIDSPLAN 

TIDSPUNKT AKTIVITET ANSVARLIG 

Lørdag 1.8 kl. 0900 - 0920 ÅPNING AV SEMINARET RD/JMS 

Lørdag 1.8 kl. 0920 - 1100 Innlæring blodspor/teknikk trening/krav RD/JMS 

Lørdag 1.8 kl. 1100 - 1130 Demo Godkjent hund Blodspor RD/JMS 

Lørdag 1.8 kl. 1130 - 1200 LUNCH  

Lørdag 1.8 kl.1200 - 1300 Innlæring Blodspor - praktisk RD/JMS 

Lørdag 1.8 kl.1300 - 1700 Praktisk trening egne hunder RD/JMS 

Lørdag 1.8 kl.1700 AVSLUTNING SEMINAR RD/JMS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IX. BÅNDTVANG - DELTAKELSE PÅ KURS/UTDANNING 

Alle deltakere som deltar på kurs/utdanning med hund i regi av Blåfjell Hundesenter er fritatt for 

den lovbestemte båndtvangen. 

 

Nødvendige forhånd regler med tanke på merking og sikring av hund som er løs gjøres av 

hundeførere i samsvar med instruktører på kurset. 

 

 

X. OVERNATTING 

Det vil være ulike muligheter for overnatting på Hundesentret med egen bobil/campingvogn eller 

i Blåfjell hundesenters gjestehus som inneholder 14 enkeltrom med bad, oppholdsrom og 

kjøkken. 

 

Det foreligger også muligheter for overnatting ved Mosjøen camping som ligger ca. 18 minutters 

kjøring fra Hundesentret.  

 

Her er det både campinghytter og små leiligheter med selvhusholdning. Telefon nummer til 

Mosjøen camping for booking er: 75177900. 

 

Overnatting betales i tillegg til ordinær kursavgift. 

 

 

 

VEIBESKRIVELSE 

Sørfra  

Kjør RV 78 fra Mosjøen mot Sandnessjøen ca. 2,2 mil til man kommer til avkjøring met 

drevjemoen/toven. Ta av ved skilt mot Toven like etter avkjøring fra rv 78. Følg bakken opp mot 

Toven (grusvei). Kjør ca. 1 km til man kommer til et gult hus på høyre side av veien. Etter ca 100 

meter får man to postkasser på høyre side av veien. Ta her av til høyre, kjør opp bakken og 

hundesentret ligger på venstre side på en høyde.  

Nordfra  

Ta av på E6 ved Ømmervatn mot Sandnesjøen RV 78. Følg denne veien til man har passert 

avkjøring til Drevjemoen militærleir. Ta av ved skilt mot Toven like før krysset ved RV 78. Følg 

bakken opp mot Toven (grusvei). Kjør ca. 1 km til man kommer til et gult hus på høyre side av 

veien. Etter ca 100 meter får man to postkasser på høyre side av veien. Ta her av til høyre, kjør 

opp bakken og hundesentret ligger på venstre side på en høyde. 



 
 
XI. KONTAKT 

Dersom det skulle være behov for å få kontakt med oss før eller under kurset: 
 
Ronny Daleng, tlf 416 37 711  
Eva Bjørhusdal tlf 48082054 
 
 
XI. PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
Pris på endagskurset er kr 1500, betales på Blåfjell. Påmelding innen 29.07.20 på SMS til 
Jon – Magne Svendsen, tlf. 952 16 854 
Det vil bli lagt opp til ei prøvehelg 15.-16. aug. på Blåfjell, slik at du kan få gjennomført 
blodsporprøven. Dette krever at du selv melder det opp til prøve gjennom NKK-
systemet. Du finner prøven på bevegelig blodspor, Helgeland Elghundklubb ref. nr. 26-

20140. I tillegg må du sende SMS til Jon Magne Svendsen, slik at klubben har en oversikt 
over hvor mange dommere som trenges for å få gjennomført prøvene. Frist for 
påmelding må settes til 10 aug. (NKK + SMS til Jon Magne) 
 
 
XIII. EVALUERING/KURSAVGIFT 
Evaluering av ekvipasjene vil skje løpende og mot slutten av kurset. 
 
Kursavgiften for kurset betales før kursstart. 
 
Kursavgiften innbetales i resepsjon/mottak ved Hundesentret ved ankomst. 
 
 

 
 
 


