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snoren, når I går tur? · ikke vil komme, når du kalder? · er svær at styre, når I passerer andre hunde? · jager
eller går på eventyr på egen pote? ...så er der hjælp at hente i denne bog. Her får du inspiration til at gøre

turen med din firebenede ven meget sjovere og mere spændende for jer begge, og du vil opdage, hvordan din
hund vil prioritere dit selskab, fordi du er blevet en spændende ”turguide” i stedet for en trættende

irettesætter. Irene Liliequist har gennem hele sit voksne liv beskæftiget sig med hunde og deres adfærd, er
adfærdsbehandler og service- og signalhundeinstruktør, har undervist på DKK’s konsulentuddannelse og

uddanner løbende instruktører og adfærdsbehandlere i sit eget firma ”Hundeliv”.
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