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RETRIEVERSKOLEN - grunduddannelse og dummytræning Norma Zvolsky Hent PDF Vil du nyde
samarbejdet med din retriever med aktiviteter, som den virkelig er skabt til og elsker, så bliv inspireret til

DUMMYTRÆNING i denne omhyggelige bog spækket med gode råd og træningsmetoder.
LABRADOR, GOLDEN , FLATCOATED OSV. har en fælles lidenskab: apportere dummyer og vildt. Derfor

er det vigtigt at lære dem MARKERING, DIRIGERING og SØGNING og opbygge en GRUND-
UDDANNELSE som et godt fundament.

Norma Zvolsky beskriver detaljeret træningen fra hvalp til jagtbrugshund med dummyer.
Hun begynder med at forklare, hvordan retrievere bedst lærer, og hvordan du planlægger din træning.
Herefter tager hun fat på GRUNDTRÆNING og forklarer de vigtigste grundsignaler som „Her“, „sit“ og

„Fod“.
Hun viser, hvordan du får hvalpen og unghunden i gang med APPORTERING. Forfatteren mener, at

hundetræning er en livslang proces for hunden - og en skøn hobby for hundeejeren!
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