
 

Ettersøk Videregående 
Kursinstruktør- og ressursgruppesamling 
på Honne, Biri 18. - 19. august 2017 

Informasjon 
 I regi av NKK og Skogkurs ble det arrangert to kurs for instruktører til kurset Ettersøk 
Videregående på Honne i 2016 og det ble utdannet 40 instruktører. Dette instruktørkurset er 
obligatorisk for instruktører som skal arrangere kurset Ettersøk Videregående i regi av NKK eller 
Skogkurs. I tillegg må man tilfredsstille kravene som Miljødirektoratet har forskriftsfestet. 
Deltagere på dette instruktørkurset skal således representere en hundeklubb som er tilknyttet 
NKK. 

Det ble satt opp et tilsvarende instruktørkurs i mars/april nå i vår, men dette måtte avlyses på 
grunn av for få påmeldte. Da det har vært en del henvendelser om et nytt instruktørkurs har vi satt 
opp et nå i august. For at kurset skal gjennomføres må det være minimum 15 deltagere.                     
Det vil ikke bli satt opp flere instruktørkurs i 2017 og trolig ikke i 2018, så for de som ønsker å bli 
instruktører i NKK regi, så går toget 18. august. 

I tillegg til å gå gjennom kurset Ettersøk Videregående, vil det også bli tatt opp temaer som 
kursarrangement teknikk, pedagogikk m.m. 

Det legges ved et program. Mere informasjon vil komme ved påmelding. 

En del av kurset dag 2 er avlivningsskudd mot dyrefigurer med egne våpen. Ta med 20 patroner. 
Om det er besværlig for enkelte å medbringe våpen, kan dette lånes av oss. Ta også med klær og 
fottøy som er egnet for en dag i felt. 

                    

Program  

Fredag 18. august.  

09.30  Kaffe og oppmøte på Honne 

 

10.00  Ettersøk Videregående del 1 

 
Gjennomgang av Miljødirektoratets E-læringskurs 
 
 



13.00  Lunsj, Honne  

 
14.00  Arrangement teknikk 
- Tips for kursgjennomføring 
- Pedagogikk 
- Presentasjonsteknikk 
- Håndtering av spørsmål og problemstillinger 
- Kursmateriell  
- Kursdokumentasjon og evaluering 
 

16.00  Ettersøk og fallviltarbeid i kommunal regi,    
- Ettersøk ved kommunal/fylkesvei 
- Ettersøk ved motorvei, vilt innenfor viltgjerde 
- Ettersøk ved jernbane 
- Jaktettersøk, forhold mellom jaktlag og kommune 
- Fallviltarbeid 

17.30 Informasjon om dag 2                                                                                                     

18.00. Avslutning  

19.00. Middag 

 Lørdag 19. august.  

07.30  Frokost 

08.30  Avliningskuddet, Honne 

 
09.30 Ettersøk Videregående del 2, Biri Skytebane,  
 
Miljødirektoratets studieplan, Dag 2 

Avlivingsskuddet Avlivningsskudd 
mot dyrefigurer  

2 timer Egne våpen 

Skuddplass, konstruert Demonstrasjon 1 time  
 
 

12.30  Lunsj, Honne  

 

13.00  Ettersøk Videregående del 2, Honne,  
 
Miljødirektoratets studieplan, Dag 2 

Viltpåkjørsel og 
skuddplassundersøkelser 

Praktiske øvelser 
ute 

3 timer  

Ettersøk og trafikk Demonstrasjon og 
øvelser 

1 timer  

 



17.00. Avslutning     

 

For de av dere som ikke har vært på Honne før, så finner dere fram på denne linken: 
http://kart.gulesider.no/m/TNWmL 

 

Priser: 
Instruktørkurs: 1.500,- kr. pr deltager (faktureres etter kurset) 

Helpensjon i enkeltrom:                      1.555,- kr. (betales til hotellet) 
Eventuell overnatting fra torsdag:      715,- kr. (betales til hotellet) 
 

Påmelding, frist 15.juli 2017: 
Instruktørkurs: Dagh Bakka, 950 87 195, db@skogkurs.no  

Overnatting: Honne Hotell & Konferansesenter:  975 08 100,  post@honne.no 
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