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At leve sammen med en gammel hund er en herlig oplevelse. Den har givet os så meget og fortjener at få en
god alderdom. Derfor har den fået sin helt egen bog.

Gamle hunde kan - og vil. Men i vor stressede verden, fyldt med pligter og ting vi skal, tænker vi ikke så
meget på dem, der intet kræver. Vi tror måske ikke, at de gamle hunde har brug for stimulans på samme måde

som en ung hund, men der tager vi meget fejl. Ældre hunde har - præcis som vi mennesker - brug for
stimulans og fysisk træning, for at hjernen og kroppen skal fungere optimalt.

Her, i de gamle hundes egen bog, findes masser af idéer til let beskæftigelse, træning, pleje med mere. Pas
godt på din gamle hund og sørg for, at også alderdommen bliver god og indholdsrig for din trofaste

kammerat. Vidste du i øvrigt, at din hund allerede i 5 - 6 årsalderen begynder ældningsprocessen, og at der
kan være ting, der bør forebygges allerede her?

Anders Hallgren har arbejdet med hunde i ca. 40 år og er Sveriges mest kendte hundepsykolog. Han holder
kurser for kommende hundepsykologer og hundetrænere og har udgivet et stort antal bøger både i Sverige,

Danmark og mange andre lande.
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