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Hundeekspert Rolf Aarkvisla gir i sin sjette bok verdifulle råd for et harmonisk hundehold. Du får inngående
kunnskap om hundens språk, psykologi og atferd.
Du lærer hvordan du på best mulig måte oppdrar din hund med preging, lederskap og belønning samt sosial
trening. Du får også innsikt i trening av hund til ulike konkurranseformer. Her lærer du om sporsøk, rundering,
agility og lydighet. Videre tar boken for seg fôring, stell, hundens alderdom, sykdom og skader og mye annet
som er nyttig og nødvendig kunnskap for enhver hundeeier. Den grunnleggende forutsetningen for en tilfreds
og lykkelig hund er din kunnskap som eier og leder. I denne boken finner du all denne kunnskapen - og litt til
Vår service er lagt opp for hundeeiere som trenger veiledning for et harmonisk og problemfritt hundehold
enten du vil ha en familiehund, eller konkurransehund.
NKK har også laget en brosjyre til deg som ønsker å kjøpe hund - denne heter "Vil du bli hundeeier", og bør
leses av alle som enten er i tenkeboksen, eller som. GI LABB En fantastisk lærerik bok for barn i familier med
hund eller barnefamilier som skal skaffe seg hund. For å lykkes med hundeholdet er det viktig å kjenne.
Velkommen til Hundesidene! Her finner du gratis rubrikkannonser, artikler om hund og hundehold, oversikt
over bøker, diskusjonsforum, kalender over begivenheter og. Jeg har desverre ikke rukket å få lage et vanlig
salgsprospekt eller annonse enda, det kommer forhåpentligvis i slutten av juni når jeg er tilbake fra den. Vi har
holdt kurs for hundeeiere i over 30 år, og mange kommer naturlig nok til oss når de har fått seg valp. Når du
kommer på kurs med en valp er vi. I dag finnes et utall eksempler på hvordan dyr kan fremme menneskets
fysiske og psykiske helse på en god måte: barns psykologiske utvikling, kamerat for voksne.
Bildene her forteller mye om rasen Alaskan Malamute. Hannhunden over er av ukjent opprinnelse.

Tispennedenfor er Igaluk's Bering Kenai. HOVEDSIDEN/NYHETER - www.stetinden.net. Under til dels
vanskelige forhold på Tromsøprøven med mye vind og lett fugl tok luna en 3.AK.

