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Hvalpe som hobby Ulla R\u00f8nnow Hent PDF "En flot og meget personlig beretning fra en erfaren

hundeopdrætter der uden omsvøb bringer sine erfaringer videre til andre opdrættere og ejere af fødedygtige
familiehunde ... Bogen burde være pligtlæsning for alle hundeejere med en parringsegnet hunhund."

Lektøranmeldelse ved Knud Weile Tidligere DR-journalist Ulla Rønnow har ved siden af sin journalistiske
karriere dyrket sin hobby: hvalpeopdræt. Det fortæller hun på rørende og morsom vis om i bogen Hvalpe som
hobby - erfaringer fra 20 år som kennelmor. Mange hundeejere går måske rundt med et lille ønske om også at
blive “forældre” til et dejligt kuld hundehvalpe. Den drøm havde Ulla Rønnow, og den førte til, at hun nu i
20 år har opdrættet hvalpe af racen Skotsk Terrier. Forløbet blev dog på ingen måde, som Ulla først havde
tænkt sig, for at opdrætte hunde byder på mange glæder - men også på mange dramatiske forhindringer. I

bogen fortæller Ulla Rønnow åbenhjertigt og kærligt om koks, kaskademaver og kejsersnit. Hun lægger ikke
skjul på, at det kræver stærke nerver at opdrætte hunde, og hverken døde hvalpe, sprængte livmødre eller
tandfejl bliver fortiet. I bogen følger vi kronologisk Ulla Rønnows vej fra nybegynder til hærdet opdrætter.
Den personlige fortælling er ledsaget af mange relevante informationer og gode råd og tips - lige fra, hvilke
forsikringer man skal have som opdrætter, til vejledning om parring og hvalpekasser samt gode råd til, hvad
man gør ved brystbetændelse og små hvalpe, der har fået en hård start. Bogens sidste kapitel opfordrer til
åbenhed blandt opdrættere, så både opdrættere og hundeejere får glæde af sunde og raske hunde. Bogen vil
være et nyttigt redskab for folk, der overvejer – eller som måske allerede er startet på – at opdrætte hunde,
men almindeligt hundeinteresserede vil også finde glæde i at læse om de erfaringer, som Ulla Rønnow har

gjort sig som “kennelmor”.

 

"En flot og meget personlig beretning fra en erfaren hundeopdrætter
der uden omsvøb bringer sine erfaringer videre til andre opdrættere

og ejere af fødedygtige familiehunde ... Bogen burde være
pligtlæsning for alle hundeejere med en parringsegnet hunhund."
Lektøranmeldelse ved Knud Weile Tidligere DR-journalist Ulla

Rønnow har ved siden af sin journalistiske karriere dyrket sin hobby:
hvalpeopdræt. Det fortæller hun på rørende og morsom vis om i
bogen Hvalpe som hobby - erfaringer fra 20 år som kennelmor.
Mange hundeejere går måske rundt med et lille ønske om også at
blive “forældre” til et dejligt kuld hundehvalpe. Den drøm havde



Ulla Rønnow, og den førte til, at hun nu i 20 år har opdrættet hvalpe
af racen Skotsk Terrier. Forløbet blev dog på ingen måde, som Ulla
først havde tænkt sig, for at opdrætte hunde byder på mange glæder -
men også på mange dramatiske forhindringer. I bogen fortæller Ulla

Rønnow åbenhjertigt og kærligt om koks, kaskademaver og
kejsersnit. Hun lægger ikke skjul på, at det kræver stærke nerver at
opdrætte hunde, og hverken døde hvalpe, sprængte livmødre eller
tandfejl bliver fortiet. I bogen følger vi kronologisk Ulla Rønnows
vej fra nybegynder til hærdet opdrætter. Den personlige fortælling er
ledsaget af mange relevante informationer og gode råd og tips - lige
fra, hvilke forsikringer man skal have som opdrætter, til vejledning
om parring og hvalpekasser samt gode råd til, hvad man gør ved
brystbetændelse og små hvalpe, der har fået en hård start. Bogens
sidste kapitel opfordrer til åbenhed blandt opdrættere, så både

opdrættere og hundeejere får glæde af sunde og raske hunde. Bogen
vil være et nyttigt redskab for folk, der overvejer – eller som måske

allerede er startet på – at opdrætte hunde, men almindeligt
hundeinteresserede vil også finde glæde i at læse om de erfaringer,

som Ulla Rønnow har gjort sig som “kennelmor”.
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