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Håndbogen for hundeejere Pernille Westh Hent PDF Dette er en alternativ håndbog for alle hundeejere.

Bogen er let og overskuelig og meget brugbar. Håndbogen for hundeejere indeholder bl.a. hundens historie
med et dansk islæt, hvad der er vigtigt, inden man køber hund, når man køber hund, og når den rigtige race
skal vælges, hvordan man kan lære at forstå sin hund, hundens sprog og adfærd, træningsforslag til hvalpe og

voksne hunde og facts om hunden. Desuden er der flere "ordbøger"; en ordbog, hvor betydningen af de
forskellige anatomiske udtryk samt udstillingsudtryk kan slås op, en ordbog, hvor betydningen af de
forskellige pelsfarver kan slås op samt en ordbog hvor betydningen af ord lige fra hundeprutter og
øjenbetændelse til fedme og lænkehund kan slås op. Derudover er der uddrag af forskellige love og

bekendtgørelser, der vedrører hundeejer, der er oplysning om vaccinationskrav ved udlandsrejser, og der er
nyttige adresser én masse med både adresser, telefonnumre, e-mailadresser og hjemmesider på internettet.

Også et par hundevittigheder, der kan få én til at trække på smilebåndet, har fundet plads i håndbogen. Bogen
er en håndbog for hundeejere, både den debuterende hundeejer, hundeejeren, der skal "skifte race" og

hundeejeren, der gerne vil vide, hvad alle ordene på udstillingsbedømmelsen egentlig betyder. Bogen giver
gode råd om hvordan man nemt får en positiv og velopdragen hund, hvordan man træner hunden på en logisk
og simpel måde, og hvordan man undgår hundeproblemer. Der er rammende (og morsomme) eksempler, som
man kan lære noget af. Som forfatteren selv udtrykker det: "Det behøver ikke at være en videnskab at have
hund. Vi ved jo alle sammen, at en hund er en hund... En hund, logik og fornuftig sans - er i realiteten alt,

hvad man behøver for at være en lykkelig ejer af en positiv og velopdragen hund". Pernille Westh er forfatter
til Håndbogen for hundeejere. Pernille Westh, der også selv har taget de anderledes hundebilleder, er

dyrefotograf, dyreekspert, dyreskribent og foredragsholder. Hun har gennem flere får opdrættet og trænet
hyrdehunde samt trænet dyr til film og TV-reklamer.

 

Dette er en alternativ håndbog for alle hundeejere. Bogen er let og
overskuelig og meget brugbar. Håndbogen for hundeejere indeholder
bl.a. hundens historie med et dansk islæt, hvad der er vigtigt, inden
man køber hund, når man køber hund, og når den rigtige race skal
vælges, hvordan man kan lære at forstå sin hund, hundens sprog og



adfærd, træningsforslag til hvalpe og voksne hunde og facts om
hunden. Desuden er der flere "ordbøger"; en ordbog, hvor
betydningen af de forskellige anatomiske udtryk samt

udstillingsudtryk kan slås op, en ordbog, hvor betydningen af de
forskellige pelsfarver kan slås op samt en ordbog hvor betydningen

af ord lige fra hundeprutter og øjenbetændelse til fedme og
lænkehund kan slås op. Derudover er der uddrag af forskellige love
og bekendtgørelser, der vedrører hundeejer, der er oplysning om
vaccinationskrav ved udlandsrejser, og der er nyttige adresser én

masse med både adresser, telefonnumre, e-mailadresser og
hjemmesider på internettet. Også et par hundevittigheder, der kan få
én til at trække på smilebåndet, har fundet plads i håndbogen. Bogen
er en håndbog for hundeejere, både den debuterende hundeejer,
hundeejeren, der skal "skifte race" og hundeejeren, der gerne vil

vide, hvad alle ordene på udstillingsbedømmelsen egentlig betyder.
Bogen giver gode råd om hvordan man nemt får en positiv og
velopdragen hund, hvordan man træner hunden på en logisk og
simpel måde, og hvordan man undgår hundeproblemer. Der er

rammende (og morsomme) eksempler, som man kan lære noget af.
Som forfatteren selv udtrykker det: "Det behøver ikke at være en
videnskab at have hund. Vi ved jo alle sammen, at en hund er en
hund... En hund, logik og fornuftig sans - er i realiteten alt, hvad

man behøver for at være en lykkelig ejer af en positiv og
velopdragen hund". Pernille Westh er forfatter til Håndbogen for
hundeejere. Pernille Westh, der også selv har taget de anderledes
hundebilleder, er dyrefotograf, dyreekspert, dyreskribent og
foredragsholder. Hun har gennem flere får opdrættet og trænet

hyrdehunde samt trænet dyr til film og TV-reklamer.
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