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"Fra hvalp til jagthund" er bogen, der beskriver jagthundens naturlige adfærdsmønstre og giver vejledning til
dens indlæring startende allerede fra hvalpen er 8 uger gammel.

Her får du gode råd til hverdagslivet, som fremmer hvalpens forståelse for ro, samarbejde og selvkontrol og
forebygger uvaner, der er hæmmende for indlæring.

Bogen henvender sig især til jægere med retrievere, spaniels og stående jagthunde, men da den - ud over de
konkrete træningsplaner til hundens uddannelse i forskellige jagtdiscipliner - også giver gode råd til hvalpe-

og unghundetiden samt forebyggelse af skader, vil alle jægere med hund kunne have glæde af den.

Det hele bygger på venlige, konsekvente og pædagogiske træningsmetoder og kan således være med til at
styrke forholdet og samarbejdet mellem hund og fører.

Ved at følge træningsplanerne i bogen, bliver du i stand til at uddanne din hund til en pålidelig jagthund, der
arbejder optimalt og racetypisk.
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