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FORORD

Jeg dedikerer denne bog til alle de dejlige hunde, vi som hundeejere in-
viterer ind i vores hjem. Her er de ikke bare hunde, men aktive medlem-
mer af vores familier. 

Ny forskning viser, hvad mange hunde også selv beviser: Hunden har en 
hel unik evne til at knytte sociale bånd med mennesker, og de udviser 
følelser på niveau med et menneskebarn. 

Der er derfor ikke noget at sige til, at vi betragter hunden som vores bedste 
ven...

Med hundens nye rolle i familien, er der brug for, at vi gentænker vores 
omgang med hunden, der ikke som tidligere ofte blev betragtet som en 
brugshund. 

Vi skal forholde os til det fællesskab, der er så vigtigt for hundens velbefin-
dende. Den skal have egne arbejdsopgaver og en rolle i familien, og vi skal 
lære at kommunikere og samarbejde hund og menneske imellem. 

Hunden skal naturligvis kende de begrænsninger og krav, vi stiller til den. 
Vi skal træne den ud fra disse krav – og med afsæt i en forståelse for hun-
dens naturlige adfærd. På den måde har vi et projekt, der skaber en dyb 
relation imellem hund og menneske. Forudsat at træningen foregår med 
positive metoder og en grundlæggende respekt for hunden. 

I denne bog vil jeg dele min viden om hundens naturlige adfærd og give 
dig inspiration til aktivering, der kan fremme din hunds mentale psyke – 
og en positiv relation, der er givende for jer begge. 

Jeg håber, du får glæde af mine tips, tanker og tricks til et langt, godt hun-
deliv sammen.




