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Fra hvalp til hund Irene H. Jarnved Hent PDF Få verdens bedste og gladeste hund
Danmarks førende hundetræner, Irene Jarnved, giver svar på de spørgsmål, der melder sig, når man overvejer

at få hund:
Hvilken race eller blanding passer bedst til mig og min familie?

Hvordan finder jeg en god opdrætter?
Hvad betyder hvalpens kropssprog og signaler?

Hvordan opdrager jeg hvalpen, så den bliver en harmonisk hund?
Hvordan skal jeg håndtere at have to hunde sammen?
Hvor meget tid og arbejde kræver det at have en hund?

Læs alt om;
Hvordan man lærer hvalpen renlighed

Hvordan man vænner hvalpen til at være alene hjemme
Hvordan man vænner hvalpen fra at bide i møblerne

Hvordan man undgår de typiske teenageproblemer med sin hund

Fra hvalp til hund følger hvalpens udvikling, fra man henter den hos opdrætteren, til den er ca. 1 år gammel.
Bogens mål er, at du og din hund kan få et glad hundeliv sammen.

Bogen er udgivet i samarbejde med Dansk Kennel Klub

Irene Jarnved har arbejdet med hunde siden 1990 og er anerkendt som den førende adfærdsterapeut inden for
hundetræning i Danmark.
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