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Bokrecensioner & anslutna rasklubbar

RASKLUBBAR ANSLUTNA TILL 
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Svenska australian cattledog klubben
E-post: cattledogklubben@gmail.com
www.acdklubben.se

Svenska australian shepherdklubben
E-post: sekreterare@sask.nu 
www.sask.nu

Svenska beauceronklubben
Tel: 0737-78 43 56
E-post: info@beauceronklubben.com
www.beauceronklubben.com

Rasklubben för belgiska vallhundar
E-post: sekr@afbv.se 
www.afbv.se

Svenska bouvier des flandresklubben
Tel: 0702-40 25 44  
E-post: sekr@bouvierklubben.com
www.bouvierklubben.com

Svenska boxerklubben
Tel: 0708-12 91 15
E-post: sekr@boxerklubben.org
www.boxerklubben.org

Svenska briardklubben
Tel: 070-387 68 86
E-post: sekreterare@briadklubben.se 
www.svenskabriardklubben.se

Svenska chodsky pesklubben
E-post: info@scpk.se
www.scpk.se

Svenska collieklubben
E-post: sekreterare@svenskacollieklubben.se
www.svenskacollieklubben.se

Svenska dobermannklubben 
Tel: 0581-155 01 
E-post: styrelsen@dobermannklubben.se
www.dobermannklubben.se

Rasklubben hollandse herdershond
Tel: 0706-70 35 79
E-post: adrienne.santorp@djurgymnasiet.com 
www.rhh.se

Rasklubben för rysk svart terrier
E-post: styrelsen@svartterrier.com 
www.rysksvartterrierklubben.se

Svenska hovawartklubben
Tel: 0702-94 79 16 
E-post: kassor@hovawartklubben.se
www.hovawartklubben.se

Svenska kelpie klubben
E-post: sekr@kelpieklubben.se
www.kelpieklubben.se

Svenska riesenschnauzerklubben
Tel: 0733-60 04 81
E-post: sekreterare@srsk.se 
www.srsk.se

Svenska rottweilerklubben
Tel: 0767-93 01 15 (tis & tors 9-11)
E-post: sekr@rottweilerklubben.se 
www.rottweilerklubben.se

Svenska schäferhundklubben
Tel: 0303-44 00 05
E-post: info@schaferhundklubben.se
www.schaferhundklubben.se

Vit herdehundklubb
E-post: vhk@vitherdehund.com
www.vitherdehund.com

DET HANDLAR 
OM WILL-JA
Eva Bodfäldt
Eva Bodfäldt Eucation AB, 
2017

När Eva Bodfäldt skriver om 
första året med labradoren 
Will-Ja tänker sig nog många 
en lyhörd hund som snabbt lärt sig ”kontaktkontraktet” utan-
till. Men Will-Ja är av en annan kaliber än Evas tidigare hun-
dar och välter flera tidigare sanningar över ända. Will-Ja är 
ingen dum hund, tvärtom! Men hon ger författaren en rejäl 
utmaning och tvingar fram nya sätt att förhålla sig till både 
vardag och träning. Eller som författaren själv konstaterar att 
livet inte alltid blir som man tänkt sig, ”Det är inte negativt, 
bara lite annorlunda – och väldigt lärorikt.”

Naturligtvis handlar boken också om glädje, nyfikenhet, 
framsteg och spänningen i att lära känna en ny individ. I den 
löpande texten återfinns mängder av goda råd om träning och 
samvaro med en ung hund. Men det som gör boken speciell 
är att en välkänd hundtränare som Eva Bodfäldt så öppen-
hjärtigt berättar om misslyckanden, skam och svårighet att ta 
kritik. En ärlighet som ger respekt och manar till eftertanke 
kring läsarens egna ”sanningar”. 

En mycket välskriven bok med flera bottnar, tveklöst en av 
Eva Bodfäldts allra bästa.

BETYG:

BLYGERHUNDAR 
– SÅ GÖR DU DIN HUND 
TILL EN SUPERHJÄLTE!
Jessica Mann
Klickerförlaget AB, 2017

Boken tillägnas de hundar som 
av olika anledningar inte möter 
världen med frimodighet och 
lättsinne, hundar som tror att anfall är bästa försvar eller 
som flyr och är ledsna. Författaren vill skapa förståelse för 
varför hundarna reagerar som de gör, samt erbjuda möjlig-
het att stärka hundarnas självförtroende enligt superhjälte-
principen.

I de inledande kapitlen redogörs för viktiga begrepp som 
rädslor, resursförsvar, stress och berikning. Därefter följer 
praktiska tips på övningar för att minska stress och bygga 
självförtroende, samt specifik träning kring vanliga problem 
som hundmöten, rädslor för människor, ljud mm.

Det här är en mycket angelägen bok som bör läsas av alla 
SBK:s instruktörer och fler därtill. Författaren har gjort en 
imponerande sammanställning och visar med tydlighet att 
det finns mycket vi kan göra för att hjälpa blygerhundar till 
ett bättre och rikare liv. Extra plus för en fantastisk form-
givning!

BETYG: (Högsta betyg är 
5 apportbockar)

Bokrecensioner


