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LEG DIN HUND LYDIG er bogen for alle piger og drenge, der elsker at være sammen med hunde, og som
gerne vil lave noget fornuftigt sammen med deres hund. Hunde keder sig nemt, så det er vigtigt, at hunden får
nogle opgaver, den skal løse. Opgaverne kan være øvelser som f.eks. »find en godbid«, »grib en godbid«, »gå
pænt ved siden af mig« osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser.Bogen viser mange forskellige øvelser,
lige fra de almindelige sit- og dæk-øvelser til de mere kunstneriske zigzag-og kravleøvelser. Nogle af
øvelserne kan udføres af mindre børn, andre kræver, at man er lidt ældre.Bogen er rigt illustreret med
farvefotos af børn og hunde, der viser, hvordan øvelserne udføres. Ved at se på fotografierne kan mindre børn,
der endnu ikke har lært at læse, også få glæde af bogen.Bogens forfatter Pernille Westh er dyrefotograf og
forfatter og har skrevet flere bøger om dyr. Tidligere har Pernille trænet dyr til film og tv gennem sit
modelbureau Monster Models og været dyreekspert på tv.
Nu er Pernille blevet mor og har børn, der også gerne vil træne med familiens hunde.Inspireret af sine egne
børn besluttede Pernille sig for at skrive denne bog, som hun håber, mange hunde og børn vil få glæde af og
blive inspireret af.Hun bor med sin mand og 3 børn i Kirke Hyllinge
Seminar i Pack Bonding. Som jeg skrev, er denne historie et rollespil, der foregik mellem Julie og jeg. april
2018: Søger tæve til parring med vores hanhund Vi tænker at lave hvalpe med vores hund Johnny Cash på 9
år, da vi ønsker selv at få 1 eller. Hundetræning/hundeskole: At lære din hund ”bliv” kommandoen kan være

både trættende og frustrerende. Accepter Cookies. Kul 2 salgs klar den 25 maj Bil.
7.
Cookie kontrol. Ved godt jeg stiller mange spørgsmål herinde. Dansk/svensk gårdhund, hund, 8 uger Kul 1
en tilbage alle brune/røde er solgt 1 sort hanhund salgs klar den 18 maj. 7. Hele dagen har jeg glædet mig
som sindssyg og min krop dirrer af spænding mikset med en vis utryghed. Ud over dette rollespil, har intet i.
Med dens ræveagtige ansigt, små korte ben og lille runde bagdel er de da det mest. Håber det er okay. 27.
Med dens ræveagtige ansigt, små korte ben og lille runde bagdel er de da det mest. Drømmer du om en lydig
hund, - en hund, som følger dig i tykt og tyndt. - en hund som har en harmonisk. Accepter Cookies. Jeg har
jo ikke haft hund før og vil meget gerne gøre det bedst muligt:-) Har haft. 2. Hundetræning, trivsel og glade
hunde i Birkerød og omegn.

