
Retriever hvalpetræning
Hent bøger PDF

Norma Zvolsky
Retriever hvalpetræning Norma Zvolsky Hent PDF Din ledsager gennem hele hvalpetiden! Endelig skal du
hente din hvalp hjem. Men de første måneder bliver dit liv vendt på hovedet. Alt er nyt: fra renlighed og
socialisering til de første træningsøvelser. Også puberteten, hvor din hund tilsyneladende glemmer alt, den

har lært, er et vigtigt skridt til at blive voksen. Norma Zvolsky, som har trænet retrievere siden 1991, ledsager
dig og din hvalp gennem hele udviklingen og forklarer dig omhyggeligt hvert enkelt skridt. Så bliver din
livlige hvalp til en pålidelig og rolig retriever. — LÆRING FOR LIVET Hvorfor er træning så vigtigt og

hvorfor lykkes det ikke uden et god binding mennneske-hund? — FRA FØDSEL TIL PUBERTETEN Hvilke
er udviklingsfaserne og hvordan støtter du din hvalp uden at overstimulere den? — DEN

LIDENSKABELIGE RETRIEVER Hvorfor skal man ikke overdrive med apportering, og hvorfor er det så
vigtigt, at du lærer din hund at være rolig?
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