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Hunden alene hjemme Roger Abrantes Hent PDF Forlaget skriver: Enhver hundeejer har oplevet, at hunden
skulle være alene hjemme, uden selskab af nogen art. Det er svært for de fleste hunde. Og det giver ofte
problemer med f.eks. sko, legetøj eller møbler der er bidt i stykker. Der kan være flere forklaringer på

hundens adfærd: den kan være dårligt opdraget, uvillig over for ejeren, angst eller understimuleret. Men der
er næsten altid en løsning på problemerne. Løsningen hedder træning. Denne bog viser i en række nemme og
virksomme øvelser hvordan man kan stimulere hunden, gøre den tryg ved at være alene hjemme og glad for
at blive opdraget, for kun derigennem har man en chance for at komme problemerne til livs. Og det virker i

de allerfleste tilfælde. Bogen er selvskrevet for alle hundeejere, der gerne vil give sig selv og deres bedste ven
de bedste vilkår.

 

Forlaget skriver: Enhver hundeejer har oplevet, at hunden skulle
være alene hjemme, uden selskab af nogen art. Det er svært for de
fleste hunde. Og det giver ofte problemer med f.eks. sko, legetøj

eller møbler der er bidt i stykker. Der kan være flere forklaringer på
hundens adfærd: den kan være dårligt opdraget, uvillig over for
ejeren, angst eller understimuleret. Men der er næsten altid en

løsning på problemerne. Løsningen hedder træning. Denne bog viser
i en række nemme og virksomme øvelser hvordan man kan stimulere
hunden, gøre den tryg ved at være alene hjemme og glad for at blive
opdraget, for kun derigennem har man en chance for at komme

problemerne til livs. Og det virker i de allerfleste tilfælde. Bogen er
selvskrevet for alle hundeejere, der gerne vil give sig selv og deres

bedste ven de bedste vilkår.
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