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ER DU SUPERHELT?
Som opdrætter er jeg gennem årene blevet berømt og berygtet 
for min direkte facon. Når hvalpekøbere henvender sig og vil 
vide mere om min race, får de at vide, at jeg ikke pakker tingene 
pænt ind. Jeg kalder en hund for en hund. Det er ikke sjældent, at 
familier kommer på besøg med en hundehvalp på ønskesedlen, 
men går herfra med et realistisk syn på, at de faktisk ikke har tid til 
en hund lige nu. Da jeg skrev mine bøger, fik jeg at vide fra flere, at 
jeg er for hård i min beskrivelse om hvad der kræves, for at have 
hund, og at man næsten skal være superhelt. Men det skal man 
måske også være – bare lidt. Jeg ser nemlig alt i snudehøjde fra 
hundens synspunkt – ikke kun fra hvalpekøberens. Derfor vil du 
måske opleve, at jeg skruer bissen på hist og pist, men det er kun 
af hunde-kærlighed!

Hvis du læser det, jeg skriver i bogen, og stadig mener, du er en god 
kandidat til jobbet som hundeejer, så er du bestemt på rette vej!

Så... er du en superhelt?
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DEN BEDSTE FORBEREDELSE TIL LIVET SOM RETRIEVEREJER 

I Retrieverbogen deler Lotte Evers generøst ud af sin omfattende viden om 
retrieverracerne. Du får en grundig gennemgang af de seks racer – deres oprindelse, 
temperament, udseende, sundhed, pasning og pleje, egenskaber og arbejds evne. Du 
kan læse om alle aspekter af hvalpekøbet, hvad du kan forvente med en retriever i 
huset, samt hvordan du bedst kan give din retriever et indholdsrigt liv med aktiviteter 
og samvær, der passer til racen. 

Bogen er fyldt med praktiske og generelle råd om alt lige fra barn og hund, forebyggelse 
af problemadfærd, alene hjemme-træning, introduktion af hvalp hvis du har hund i 
forvejen, pelspleje, hundens adfærd samt hverdagsaktivering. Bogen kommer også 
ind på livet med den voksne retriever og fortæller, hvordan du skal forholde dig, når du 
er nået til det sidste kapitel i din retrievers liv. Bogen afsluttes med et dyrlæge-afsnit 
hvor Jens Knudsen fortæller om de sygdomme, der især rammer retrieverracerne.

LEVER DU ALLEREDE MED EN RETRIEVER OG ØNSKER AT VIDE MERE?  
I Retrieverbogen får du ny, spændende indsigt og inspira tion, der forøger din glæde 
ved at dele livet med en retriever. Du vil få en større forståelse for din retrievers 
væremåde og behov og ideer til aktivering. Lotte fortæller om retrieverlivet på godt 
og ondt og erstatter forældede myter og teorier om hundeopdragelse med den 
nyeste viden.

Åsa Ahlbom – en af Nordens mest anerkendte hundebogsforfattere – skriver blandt 
andet i sit forord: ”Lottes hundekendskab er dybt og omfattende og baseret på et 
hundepsykologisk perspektiv. Hun skriver med en sådan varme og respekt at hun let 
viderefører sin tilgang til forventningsfulde retrieverejere.”



LOTTE EVERS skriver artikler og bøger, 
holder foredrag og laver podcasts. 
Retrieverbogen er resultatet af mange 
års praktiske og teoretiske erfaringer 
både som hundeejer og opdrætter.

Hun er vokset op med retrievere og har 
opdrættet hunde i over 15 år. Hun er ud-
dannet i hundekundskab, klikkertræning, 
aktivering og problemhundetræning. 

Lotte er desuden uddannet adfærdsbehandler og hundeinstruktør på den 
internationale hundetrænerskole ved norske Turid Rugaas og har gennem flere år 
efteruddannet sig hos svenske Åsa Ahlbom. Lotte Evers har trænet hunde siden 1999 
og arbejder ud fra positive træningsprincipper. De seneste år har hun specialiseret sig i 
den første periode af hundens liv, hvor der sker størst udvikling på kortest tid: hvalpe- 
og unghundeperioden.
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