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RASKLUBBAR ANSLUTNA TILL
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Svenska Australian Cattledog Klubben
E-post: cattledogklubben@gmail.com
www.acdklubben.se

Svenska Australian shepherdklubben
E-post: sekreterare@sask.nu
www.sask.nu

Författaren har, baserat på sin
mångåriga erfarenhet som hundinstruktör, funderat över vad hundägare vanligen behöver hjälp med
och utifrån detta skrivit en bok med
konkreta träningsråd.
Att gå fint i koppel, komma när
man ropar, möta andra hundar, få
besök i hemmet, leka, slappna av,
hantering och kloklippning är några av de saker som läsaren får lära
sig mer om. Boken är mycket trevligt skriven och det är imponerande hur utförligt författaren klarar att formulera sig på ett
begränsat utrymme.
Det här är en bok som framför allt bör läsas av de som nyligen
skaffat hund, men även de mer erfarna som ibland glömmer den
viktiga vardagslydnaden. Väluppfostrade hundar gör hundägandet enklare och roligare, samt ökar samhällets tolerans
mot både hundar och hundägande.

BETYG:

Svenska Beauceronklubben

Tel: 0737-78 43 56
E-post: info@beauceronklubben.com
www.beauceronklubben.com

Rasklubben för Belgiska Vallhundar
E-post: sekr@afbv.se
www.afbv.se

Svenska Bouvier des Flandresklubben
Tel: 0702-40 25 44
E-post: sekr@bouvierklubben.com
www.bouvierklubben.com

Svenska Boxerklubben

Tel: 0708-12 91 15
E-post: sekr@boxerklubben.org
www.boxerklubben.org

Svenska Briardklubben

Tel: 070-387 68 86
E-post: sekreterare@briadklubben.se
www.svenskabriardklubben.se

Svenska Chodsky Pesklubben
E-post: info@scpk.se
www.scpk.se

Svenska Collieklubben

E-post: sekreterare@svenskacollieklubben.se
www.svenskacollieklubben.se

Svenska Dobermannklubben

HUR SVÅRT
KAN DET VA’?

Tel: 0581-155 01
E-post: styrelsen@dobermannklubben.se
www.dobermannklubben.se

Eva Bodfäldt & Åsa Nilsonne
Bodfäldt Education 2016

Tel: 0706-70 35 79
E-post: adrienne.santorp@djurgymnasiet.com
www.rhh.se

Rasklubben Hollandse Herdershond

”Hur svårt kan det va’?” är superpedagogerna Bodfäldt och
Nilsonnes nyligen utgivna bok om
pedagogik för hundinstruktörer
och träningsgrupper. Det här är
en riktig pärla bland böcker och
unik i sitt slag. Oavsett om du är ny som instruktör eller har
varit med länge, så kommer du garanterat att utvecklas av att ta
till dig innehållet i denna bok.
Boken innehåller fakta, resonemang, tips och tankar kring
ämnen som inlärning, undervisning, attityder, att möta förväntningar, grupputveckling, etik, vett & etikett, samt problem och
felsökning.
Det här är en bok som varmt kan rekommenderas! Främst till
Svenska brukshundklubbens alla instruktörer och lärare, men
även till deltagare i träningsgrupper och andra som inser att utveckling inom den egna gruppen kommer att leda till förbättrad
träningskvalitet.

Svenska Hovawartklubben

Tel: 0702-94 79 16
E-post: kassor@hovawartklubben.se
www.hovawartklubben.se

Svenska Kelpie klubben

E-post: sekr@kelpieklubben.se
www.kelpieklubben.se

Svart Terrier klubben

E-post: styrelsen@svartterrier.com
www.svartterrier.com

Svenska Riesenschnauzerklubben
Tel: 0733-60 04 81
E-post: sekreterare@srsk.se
www.srsk.se

Svenska Rottweilerklubben

Tel: 0767-93 01 15 (tis & tors 9-11)
E-post: sekr@rottweilerklubben.se
www.rottweilerklubben.se

Svenska Schäferhundklubben

Tel: 0303-44 00 05
E-post: info@schaferhundklubben.se
www.schaferhundklubben.se

BETYG:

Vit Herdehundklubb
(Högsta betyg är
5 apportbockar)
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E-post: vhk@vitherdehund.com
www.vitherdehund.com

