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Hundeudstillinger Hanne Mathiasen Hent PDF Forlaget skriver: Der har kun været udgivet ganske få bøger
om hundeudstillinger – den seneste i 1992.
Der er sket meget på området siden da.

Der er nye holdninger til hundeopdræt, opdragelse og fremvisning – og der er kommet nye udstillingsregler i
2009.

En ny bog har længe været ønsket af mange, der har interesse for hunde og hundeudstillinger.
Nu er den her!

Bogen henvender sig til alle, der gerne vil udstille, uanset om det er amatører, der vil udstille for første gang
eller om det drejer sig om udstillere med mange års erfaring. Begge parter kan hente gode råd og inspiration i

bogen.
Hundeudstillinger er skønhedskonkurrencer for hunde. Men der foregår også mange andre aktiviteter på en

hundeudstilling, f.eks. lydighed, agility og dog dance. De er også beskrevet.

Den uerfarne udstiller kan få en grundig indsigt i, hvad der skal til for, at udstillingsdebuten kan blive en
positiv oplevelse for både to- og firbenede. Trin for trin gennemgås de nødvendige færdigheder, der skal

mestres for at opnå gode resultater.

Den erfarne udstiller kan få inspiration og gode råd til, hvordan man opnår succes i ringen. Der er en
gennemgang af den grundlæggende teori og de praktiske færdigheder, som er en forudsætning for at blive

´professionel´.

Desuden indeholder bogen:

- et tilbageblik på de første udstillinger
- tre kendte danske dommeres beskrivelse af hundeudstillinger set med dommerøjne

- vejledning i pelspleje
- omtale af andre aktiviteter, der foregår på udstillinger

- forord af Vibeke Knudsen, Dansk Kennel Klub

Forfatteren er Hanne Mathiasen, som siden 1970 har udstillet og opdrættet Old English Sheepdogs og
Tibetanske Terriere under kennelnavnet Cheerio.

Hanne Mathiasens budskab er klart:
»Det skal være sjovt at udstille både for hunde og mennesker, selvom formålet, nemlig at bevare og forbedre
vore hunderacer, er dybt seriøst.« - Og netop sådan er bogen – emnet er behandlet dybt seriøst tilsat et stænk

af humor.

Bogen er kvalitet for kendere:
Indholdet er funderet i mange års erfaring kombineret med de nyeste metoder indenfor hundeopdragelse og

fremvisning.
Bogen indeholder et væld at flotte farvebilleder og illustrationer med 90 racer repræsenteret.

Der er kælet for layout, og tryk og indbinding er af højeste kvalitet.
Den kræsne hundeejer får valuta for pengene.

 

Forlaget skriver: Der har kun været udgivet ganske få bøger om
hundeudstillinger – den seneste i 1992.
Der er sket meget på området siden da.

Der er nye holdninger til hundeopdræt, opdragelse og fremvisning –
og der er kommet nye udstillingsregler i 2009.

En ny bog har længe været ønsket af mange, der har interesse for
hunde og hundeudstillinger.



Nu er den her!

Bogen henvender sig til alle, der gerne vil udstille, uanset om det er
amatører, der vil udstille for første gang eller om det drejer sig om
udstillere med mange års erfaring. Begge parter kan hente gode råd

og inspiration i bogen.
Hundeudstillinger er skønhedskonkurrencer for hunde. Men der
foregår også mange andre aktiviteter på en hundeudstilling, f.eks.

lydighed, agility og dog dance. De er også beskrevet.

Den uerfarne udstiller kan få en grundig indsigt i, hvad der skal til
for, at udstillingsdebuten kan blive en positiv oplevelse for både to-
og firbenede. Trin for trin gennemgås de nødvendige færdigheder,

der skal mestres for at opnå gode resultater.

Den erfarne udstiller kan få inspiration og gode råd til, hvordan man
opnår succes i ringen. Der er en gennemgang af den grundlæggende
teori og de praktiske færdigheder, som er en forudsætning for at

blive ´professionel´.

Desuden indeholder bogen:

- et tilbageblik på de første udstillinger
- tre kendte danske dommeres beskrivelse af hundeudstillinger set

med dommerøjne
- vejledning i pelspleje

- omtale af andre aktiviteter, der foregår på udstillinger
- forord af Vibeke Knudsen, Dansk Kennel Klub

Forfatteren er Hanne Mathiasen, som siden 1970 har udstillet og
opdrættet Old English Sheepdogs og Tibetanske Terriere under

kennelnavnet Cheerio.

Hanne Mathiasens budskab er klart:
»Det skal være sjovt at udstille både for hunde og mennesker, selvom

formålet, nemlig at bevare og forbedre vore hunderacer, er dybt
seriøst.« - Og netop sådan er bogen – emnet er behandlet dybt seriøst

tilsat et stænk af humor.

Bogen er kvalitet for kendere:
Indholdet er funderet i mange års erfaring kombineret med de nyeste

metoder indenfor hundeopdragelse og fremvisning.
Bogen indeholder et væld at flotte farvebilleder og illustrationer med

90 racer repræsenteret.
Der er kælet for layout, og tryk og indbinding er af højeste kvalitet.

Den kræsne hundeejer får valuta for pengene.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hundeudstillinger&s=dkbooks

