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Denne bog præsenterer en træningsform, som bygger på forståelse, kærlighed, passende krav og kontakt. Med
den rette form for træning og aktivering i hverdagen får du en hund, der fungerer overalt. En glad og

tillidsfuld hund, der passer ind i familiens liv, og som kan omgås andre mennesker og hunde. En hund, der er
føjelig i såvel bymiljø som på landet. En lykkelig hund, der kan lide at være lydig.

Alle hunde har behov for konsekvent og kærlig omgang med deres familie - ikke bare at være i familien -
men at deltage i den. ”At være sammen” er et meget vigtigt begreb for så sociale dyr som hunde, men hvis de
skal få lov til at være med og deltage i familiens aktiviteter, skal de også kunne finde sig i de krav, vi stiller,

og de grænser, som vi sætter. Træning giver en fordybet kontakt med hunden og en harmonisk hund -
naturligvis under forudsætning af, at træningen bygger på venlighed og respekt.

Anders Hallgren vil med ”Lykkelige lydige hunde” øge forståelsen hos dig som hundeejer, om hvordan
hunden fungerer under træning. Desuden vil han understrege, hvor vigtig hverdagslydighed er.

Hverdagslydighed er det grundlag, som alle hunde skal have for at kunne fungere godt sammen med os
mennesker, selv om konkurrencelydigheden stadig er den aktivitet, der får størst opmærksomhed i den

etablerede kursusvirksomhed.

Bogen udkom første gang på svensk i 1974. Den er ikke tidligere udkommet på dansk. Dette er en
oversættelse af den seneste svenske, reviderede udgave fra 2010.
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