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Din vän valpen : så bygger ni en relation för livet Natasja Ravenklint boken PDF Tänker du att din blivande
hund ska bli en kär familjemedlem? Har du ambitionen att förstå dig på din hund och varför den gör som den

gör? Vill du träna din valp på bästa sätt? Då är detta boken för dig.

Din vän valpen står för en modern syn på hunduppfostran, där den ömsesidiga respekten väger tyngst. I stället
för bestraffningar belönar och förstärker Natasja Ravenklint hundens positiva beteenden.

Boken innehåller allt du behöver veta före valpköpet och berättar hur du handskas med olika situationer
under den första tiden. Allt från val av ras till vad du behöver innan valpen flyttar in. Dessutom massor av

praktisk vardagsträning som vad du gör när valpen tigger vid matbordet eller drar i kopplet.

Övningarna beskrivs i tre nivåer beroende på hur mycket tid du vill lägga: enkla vägen, lagomvägen och
träningsvägen.

Unna dig och din hund att bli bästa vänner på riktigt!
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