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LEG med din hund Christina Sondermann Hent PDF Fællesaktiviteter menneske og hund glæder begge – og
giver den firbenede et større velbefindende. Du giver hunden større selvtillid og styrker båndet mellem dig og

din hund. Du undgår samtidig alle de alvorlige problemer med en hund, der keder sig.
Enhver hundeejer kan uden træning eller forkundskaber lave alle aktiviteterne i denne bog med sin hund - fra

hvalpen til seniorhunden.
Gå igang med at lege med din hund:

• Bliv overrasket over hundenæsens utrolige præstationer
• Giv hunden udfordringer med mentaltræning

• Overrask din hund med skægge tygge-lege • Lav en springbane i dagligstuen
• Gør lufteturen til et eventyr
• Lav en legeplads i haven

• Gør de mange lege til en fast del af hverdagen
Alle aktiviteter i denne bog er lige til at gå til, uden træning eller teoretisk viden. Alle to- og firbenede kan

lege med uanset race, alder, størrelse eller tykkelse.
Christina Sondermann har i mange år arbejdet med træning og aktivering af hunde. Hun går ind for

hundevenlige, stressfri træningsmetoder og et harmonisk forhold mellem hund og menneske.
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teoretisk viden. Alle to- og firbenede kan lege med uanset race, alder,
størrelse eller tykkelse.

Christina Sondermann har i mange år arbejdet med træning og
aktivering af hunde. Hun går ind for hundevenlige, stressfri
træningsmetoder og et harmonisk forhold mellem hund og

menneske.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=LEG med din hund&s=dkbooks

