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Kendt hundetræner klar med
bogen til alle hundeejere
Rolf Andersen er en af Danmarks mest kendte hundetrænere.
Hver måned bestyrer han en hundebrevkasse i Familie Journal,
ligesom han skriver for andre magasiner og blade om
hundetræning. Jagthunde er en af hans spidskompetencer, og
han har skrevet flere bøger om jagthundetræning. Men han
ved også en masse om det at have familiehund, så derfor er
der mange hundeejere, som vil få glæde af hans nye bog,
Hundedage – en nyttig bog om familiehundetræning, der
udkommer den 20. september.
”Hundetræning er ikke en videnskab.”
Sådan skriver hundetræner Rolf Andersen i sin nye bog, Hundedage – en nyttig bog om
familiehundetræning. Bogen er særdeles nyttig – både hvis man lige har anskaffet sig en firbenet kammerat
i familien, eller hvis man allerede har haft en Fido i længere tid, der trænger til en veldresseret ejer.
”I al sin enkelhed handler det ikke om at opdrage hunde, men mennesker. Det er ejeren af en hund, der
skal forstå, hvad en hunds reaktionsmønstre er, og at alle hunde i bund og grund kun ønsker at være en
medspiller, der ser sin fordel i at være en del af fællesskabet. Opskriften på en velfungerende hund er ret
enkel: én del hund, én del ejer/familie, en del tålmodighed og en stor del sund fornuft. Og ingen tvang og
ingen skældud, så hunden får et lederskab, den er tryg ved,” siger Rolf Andersen, der blandt andet er
forfatter til en række bøger om at træne jagthunde, men også bøger om familiehunde og hvalpe.
Vejledning, nyttige tips og øvelser
Som i alle Rolf Andersens hundebøger er der i Hundedage – en nyttig bog om familiehundetræning lagt
vægt på, at hundeejeren får en vejledning i at forstå sin hund samt får en lang række nyttige tips og øvelser,
der er lige til at gå til. Rolf Andersen bruger desuden den forholdsvis nye træningsform placeboardtræning,
som han beskriver grundigt i bogen, ligesom det er sider i bogen til egne notater.
”Min nye bogs ærinde er at give hundeejere inspiration, hjælp, og grundig vejledning til at få en lykkelig tid
med en dejlig hund. Uanset om det er en familie- eller brugshund. Det skal nemlig være sjovt både for hund
og familie. Rejsen med min bog ender, når I har en glad og lydig hund. Jeres egen rejse med hunde ender
nok aldrig. Den er nemlig stærkt vanedannende,” siger Rolf Andersen.
Eventuelle spørgsmål besvares naturligvis, ligesom Rolf Andersen gerne giver interview.
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