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Søren Ryge fortæller om det venskab, der kan opstå mellem mand og hund. I de 30 år, han har lavet fjernsyn
hjemme fra sit hus og have, har hunden været med, ligesom Kvik altid var med grisehandleren i Matador.
Hunden er simpelthen en del af dagliglivet. Når Søren Ryge går ud, går hunden med, altid, hver dag, hele året.
Sammen går de rundt i haven for at kigge og lytte og lugte. Mindst én gang om dagen går de en rigtig tur. Så
snart YoYo hører ordet tur, farer den af sted, lykkelig. Danser af glæde. Hvorpå de går, altid samme rute,
henad grusvejen, sidder lidt, kigger efter fugle og rådyr, tager et smut ind over marken og hen til åen.
YoYo med snuden i jorden konstant. Hvis der har været en kat eller ræv forbi, registreres det omgående og er
hele turen værd. Hunden er aldrig i snor, for den løber aldrig væk - ikke sådan rigtigt. Den kommer heller
aldrig, når man kalder, men den kommer altid tilbage på et eller andet tidspunkt og har aldrig gjort andet end
en kat fortræd. En bog fyldt med fortællinger om det gode liv med hund - og som hund.
Køber du hund hos en opdrætter, der forsømmer sine hvalpe, bidrager du til, at det kan fortsætte. Ny planet
på størrelse med Jorden. Vi med Hund – tips, tricks og ekspertviden hver måned. For et års tid siden
begyndte jeg at arbejde. OBS: Vær opmærksom på reglerne for transport af hunde i Sverige Hvis man kører i
Sverige, er det de svenske regler der gælder, og der bliver givet bøder. Her kan du bl. Jag driver Svenska
Terapihundskolan (www.

Han startet med å spørre om vi i Norge hadde noe som hette ringtrening. Søren … Læs videre Et liv med
hund - Fortællinger om et venskab. Håber I får det mindst ligeså sjovt, som de her to små Engelske Bulldog
hvalpe har det :-) Hvis du vil læse mere om den Engelske Bulldog,. Det har varit fullt upp med annat så nu
tänkte jag ge en liten uppdatering av senaste tiden. Træning i sig selv slider ikke. Kan jeg få gi deg en sang.
Hvad fejler min hund. Vi med Hund er magasinet til alle, der elsker livet med hund. Og hvad er mere oplagt,
når man har skabet fuldt af Odense marcipan, end at bage en kringle med marcipanfyld. 31. 2015 · Modsat
Sinomin er denne hund formentligt ikke blevet dræbt med et haglgevær. er hun blevet skambidt af en hund i
ansigtet, så hun igen måtte sys og lappes sammen.

