
    i samarbete med               

Skaraborgsdistriktet och Studiefrämjandet inbjuder                

härmed lärare/instruktörer till en två dagars utbildning 

 i ämnet Fördjupad raskunskap.  

 

Föreläsare för dagen är: Åsa Ahlbom 

 

 

 

 

 

 

Åsa Ahlbom har varit verksam med utbildning av hundar 

och hundägare sedan slutet av 1960-talet med kurser i 

vardagsfostran för alla raser, utbildar kursledare, 

skriver kursmateriel, artiklar, böcker och håller 

föredrag. Åsas utbildning är gedigen, inhämtad i Sverige 

och utomlands genom att studera och praktisera olika 

specialgrenar i hundträning. De praktiska kunskaperna 

kompletterades med studier i etologi och psykologi. 

Redan 1973 startade Åsa valpkurser i Sverige. För Åsa är 

huvudtanken i all fostran och träning att börja tidigt och 

fostra valpen på ett lugnt och tydligt sätt utan att 

straffa. Genom att vänligt och konsekvent sätta gränser 



och styra valpens beteende i önskad riktning, kan man 

förebygga många problem. Allt eftersom valpen växer och 

mognar, ökar man kraven. 

1975 startade hon instruktörsutbildningar för 

valpkursledare och har tillsammans med kollegor varit i 

Norge, Danmark och Island och utbildat kursledare. 

Ett annat viktigt ämne för Åsa är raskunskap och att man 

behöver rasanpassa hundträningen. Olika hundtyper är 

framtagna för olika ändamål och har därför olika 

karaktäristiska beteenden. Hundar som beter sig 

rastypiskt kan, på grund av vår okunskap, uppfattas som 

olydiga och problematiska. Det är därför viktigt att 

hundägaren känner till arbetsbakgrunden på sin hundras. 

År 1990 startade Åsa studiecirklar i raskunskap som 

sedan utvecklades till Fördjupad Raskunskap tillsammans 

med Agneta Geneborg. 

    Åsa har skrivit flera böcker utgivna på eget förlag, bl a         

    Från valp till vuxen hund del 1 och del 2 samt den senaste     

    Vardagsuppfostran med känsla och respekt. 

 

 



Dagens innehåll: 

    Fördjupad Raskunskap för rasanpassad hundträning! 
 

Datum: 4 – 5 september år 2021 kl.09.00-17.00  

Plats: Vakant 

 

Anmäl dig till din utbildningsansvarig senast                        

30/8 - 2021. 

(Max två platser per klubb) 

Ange prioriteringsordning 

 

Vid frågor och anmälan karjalainenannelie@gmail.com 

Välkommen med din anmälan! 

Skaraborgsdistriktets Hundägarutbildning 

 

 

mailto:karjalainenannelie@gmail.com

