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Åsa Jakobsson är hundinstruktör och har stor erfarenhet av problem som kan uppstå i hundträningen. De
metoder som hon presenterar i sin bok bygger på belöningsbaserad träning och träning med klicker. Använder
man dem lär man sin hund att känna sig trygg och fokusera på träningen. Genom att presentera fyra typer av
hundar den ointresserade hunden, arbetsnarkomanen, den reaktiva hunden och hunden som är osäker och rädd
förklarar författaren hur hunden fungerar, varför problem uppstår och hur man som hundägare kan göra
träningen roligare. Bokens första del är teoretisk och ger verktyg att använda i de praktiska övningar som
presenteras i den avslutande delen. Den lösningsorienterade träningen bygger på ledorden samarbete, glädje
och respekt. Åsa Jakobsson har tidigare gett ut boken Vardagslydnad med klicker på Ica Bokförlag.
16 april 2016 av Vovven: Lyckas med din hund i brukslydnaden : Lägre, Högre och Elitklass test (5/10) 16
april 2016 av Vovven:. Det är viktigt att hunden lär sig att det är lugn och. 189,00 SEK. Lugn och fokuserad
hund – Åsa Jakobsson Från valp till stjärna – Maria Brandel Shaping, effektiv och rolig hundträning – Fanny
Gott & Thomas Stokke. Han vill alltid vara till lags,. 4. plats och spela lugn och. Träning. Syftet är att få en
glad och förtroendefull hund som passar in i familjens liv och klarar att umgås med andra människor och
hundar. Buy Lugn och fokuserad hund 1 by Åsa Jakobsson, Anna Rosendahl (ISBN: 9789153437949) from
Amazon's Book Store. Gör en intresseanmälan. , fokuserad hund och en tydlig förare. ”Känn din hund och
dig själv” – Kerstin Malm. Böcker ”Vardagslydnad med klicker” – Åsa Jakobsson ”Lugn och fokuserad
hund” – Åsa. ”Känn din hund och dig själv” – Kerstin Malm.
Köp Visa. stabil och väldigt okomplicerad hund,. Mellan övningarna tränades att vara lugn och fokuserad.
Tänk.

Välkommen.
För en lugn, stabil och mer fokuserad häst VIMITAL Fokus är ett kompletteringsfoder som tillför ämnen
hästen behöver för att hantera stress och behålla. Vinnare lucka 11. En retriever ska kunna växla mellan
koncentrerat lugn och snabb aktion när till exempel en skadskjuten fågel ska.

