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Rörelseboken är boken för dig som är aktiv med din hund - oavsett om ni "bara" tar långa promenader,
springer tillsammans, tränar och tävlar i någon hundsport eller på något annat sätt är aktiva.
Det är även boken för dig som vill förstå din hunds rörelser lite mer - kanske efter att hunden har haft en
skada som påverkat hur den rör sig. Annika Falkenberg ger dig en förståelse för hur en hundkropp fungerar,
hur en rörelse fungerar och varför hunden gör - eller rör sig - som den gör. Därefter hjälper hon dig att förstå
vad en rörelseanalys är - och hur du kan göra den.
Slutligen ger hon dig flera grundövningar som du kan göra för att bygga upp din hund på ett sätt som hjälper
den att göra så bra rörelser som möjligt och klara den belastning som ett aktivt hundliv innebär. Annika
Falkenberg är Godkänd Leg. sjukgymnast med inriktning veterinärmedicin och driver Hundverkstan där hon
tar emot hundar för behandling och håller föredrag och kurser på temat rörelser. Hon arbetar även på en
djurklinik i Göteborg.
Osta De 10 viktigaste sakerna. 110 spørsmål og. Min hund vill ha riktig mat av Anne-Li Strand.
Tasspalatset AB 10/10/2017 · lördag 21 oktober 2017. Elsa Blomster. Fotograf Ulf Börjesson / Mad Trout/
Visual&Wordly Hantverksvägen 14, Stenkullen Information about Hundverkstan Sport o Rehab, Gothenburg.
Mia has 360 books on Goodreads, and is currently reading It by Stephen King and Purity by Jonathan Franzen,
and recently added Blygerhundar: så gör du di. ); Ludvig Aust, Klickerförlaget Göteborg | Booky.

Hem; Inspiration. Dintzi, Zambi och Elvis. Skickas inom 1‑2 vardagar. 369,- Legg i handlekurv. 504 likes ·
12 talking about this · 51 were here. 229 kr. Pris: 218 kr.
Blovprovstest uppskattar prostatastorlek hos hund / Artikel. Köp Så smart är din hund : klarar di. Köp Träna
din hund : steg för. LIBRIS titelinformation: Rörelseboken / Annika Falkenberg ; foto: Malin Karlsson
Rörelseboken är boken för dig som är aktiv med din hund – oavsett om ni “bara” tar långa promenader,
springer tillsammans, tränar och tävlar i n&a Jakt & Fiske Rörelseboken [9789198339567] - Rörelseboken är
boken för dig som är aktiv med din hund – oavsett om ni “bara” tar långa promenader, springer. Fri frakt.

