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Lær træningshemmeligheder af en kendt og anerkendt hundetræner og 'Verdens klogeste hund'Tricktræning
knytter et stærkt bånd mellem dig og din hund, hjælper hunden med at finde sin plads i din familie og holder
den mentalt og fysisk udfordret.EN BREDT UDVALG AF TRICKS for alle hunde og færdighedsniveauer: sid
bamse, bukke, bed aftenbøn, find fjernbetjeningen og meget mere!TRIN-FOR-TRIN-INSTRUKTIONER som
vejledning til træneren: problemløsning, tips og idéer, som giver lyst til at bygge videre på tricks, man
behersker, og dermed gøre udfordringen større og mere interessant. VANSKELIGE TRICKS DELES OP i en
række mindre trin, der hver for sig er lettere at lære, og samtidig gives der en kortfattet forklaring på, hvad
tricket går ud på, og hvad man kan forvente sig under indlæringen. Bogens forfattereChalcy er den bedst
kendte hund i USA. Hun og hendes træner og ejer, Kyra Sundance, har underholdt publikummer over hele
verden med deres hundetrickshows - på markeder, messer, skoler, i cirkus og halvlegsshows ved
sportsbegivenheder.
De har desuden optrådt i en lang række fjernsynsprogrammer, bl.a. Ellen DeGeneres Show, Entertainment
Tonight, Best Damn Sports Show Period og Tonight Show, hvor Jay Leno kårede Chalcy til 'Verdens Klogeste
Hund'. Kombinationen af komplicerede tricks og klassisk komik - og en åbenbar kærlighed til hinanden - er en
inspiration for alle, der holder af dyr.
Forlaget udgiver lærebøger og håndbøger om pædagogik, didaktik, psykologi, børns udvikling og uddannelse.
Seth Casteel: Hunde unter Wasser. 04. Hybridhunde sind im Trend - auf Teufel komm raus wird versucht,
den perfekten Hund zu schaffen. 2007 · Visit Amazon. Desuden udgives opslagsværker inden for fonds- og.

Hier dreht sich alles um Kunststücke und Tricks, die man seinem Hund beibringen kann - kurz gesagt: wir
wollen Spaß mit unserem Hund haben. Desuden udgives opslagsværker inden for fonds- og. 01. Hier dreht
sich alles um Kunststücke und Tricks, die man seinem Hund beibringen kann - kurz gesagt: wir wollen Spaß
mit unserem Hund haben. Hybridhunde sind im Trend - auf Teufel komm raus wird versucht, den perfekten
Hund zu schaffen. Das ist jetzt kein Buch für Hundetricks im eigentlichen Sinn. 04. Das ist jetzt kein Buch
für Hundetricks im eigentlichen Sinn. Beispiele für Hundetricks in der Wohnung sind Schnürbänder öffnen,
auf den Rücken rollen.
01. Hier dreht sich alles um Kunststücke und Tricks, die man seinem Hund beibringen kann - kurz gesagt:
wir wollen Spaß mit unserem Hund haben. Seth Casteel: Hunde unter Wasser. 01. Beispiele für Hundetricks
in der Wohnung sind Schnürbänder öffnen, auf den Rücken rollen.

