
Du får med filmer också! 
När vi skrev boken dokumenterade vi också genom att spela in film. Vi gjorde det för att ha själva, 
men när vi tittade på filmerna insåg vi att dessa filmer kompletterade boken på ett sätt som vi aldrig 
kunde uttrycka i ord.

Därför sänder vi med de amatörgjorda filmerna. De visar med vilken glädje träning av valpar, och 
äldre hundar också förstås, kan bedrivas. 

Meningen är att du ska ha roligt när du tränar din hund. Här är vardagslydnad när den är som bäst! 

Här ser du de olika filmer som finns på Internet (www.forstavalpboken.se) En exempelfilm finns här! 

 1.  Kontakt 
 2.  Passivitet 
 3.  Spontana 
      beteenden 
     ( ligg, sitt, kom,  
     sluta bita i händer)
 4.  Akutsignal
 5.  Namn 
 6.  Hit
 7.  Hantering
 8.  Stanna
 9.  Nej!
10. Hälsa
11. Koppel
12. Aktivering - balans, 
      överlämna saker
13. Beckhams tricks 

Första Valpboken rekommenderas av uppfödare, valpköpare och instruktörer som 
använder den till kurslitteratur. 

På dessa sätt kan du köpa Nya Första Valpboken:(porto med 48 kr ingår) 
1. Sänd ett mail med ditt namn och adress och beställ boken direkt från oss. Vi 
bekräftar genom ett svarsmail. Därefter betalar du in 149 kr på bg 697-2822 eller 
Swish 123 075 872 2 
2. Ring eller sänd ett sms till Monica. Uppge ditt namn och adress. Betala sedan in 
149 kr på bg 697-2822 eller via Swish 123 075 872 2
3. Beställ via formulär på vår hemsida, sedan betalar du in 149 kr på bg 697-2822. 
Du får ett bekräftelsemail att vi tagit emot din beställning. 

Boken säljs också på bokklubbar, hos bokhandlare och i djuraffärer. Fråga i din butik!   
Kontaktuppgifter:
Monica: 073 4437868
Mail: forstavalpboken@gmail.com
Hemsida Monica: www.hundenivardan.se
Hemsida Valpbok: www.forstavalpboken.se
Facebook: Första Valpboken                                   Välkommen att kontakta oss! 

Köp boken! 

valpbokenNYA 

    första

Forma  din valp - vardagslydnad från 8 veckors ålder upp till vuxen hund

Inehåller 7 sidor problemlösning och 
Monicas egna instruktionsfilmer!  
  

EN  
BÄSTSÄLJARE  

SOM  
FREKVENT 

TOPPAT  
FÖRSÄLJNINGS- 

LISTORNA! 

 
bästsäljare 
som toppat 

försäljnings-
listorna! 

Suverän vinnare i 
Djurlandets recension av 

Valpböcker 2020! 
 

“Budgetvinnaren är en 
suverän bok för en familj att 

läsa tillsammans inför ett 
hundköp” 

 
“En självklar investering 

för familjen som ska till att 
skaffa hund, anser juryn!”

Finns nu även på engelska!   
Monica Hillman



...enkel, lättläst och passar för alla i familjen 

...pedagogiskt uppbyggd med många bilder och filmer som visar vad texten vill förmedla 
   vilket gör den lätt att läsa och förstå 

...passande för alla raser, både valpar och äldre hundar 

...som en valp- och vardagslydnadskurs

...kompletterad med 7 sidor problemlösningsdel 

...lär dig hur du uppmärksammar valpens spontana beteenden och genom dem leker in  
   vardagslydnaden redan från 8 veckors ålder

Boken är...

Röster om boken...
2020 blev boken vald till “Årets Budgetvinnare”av Djurlandet AB. 
“Det här är helt enkelt den perfekta familjeboken för dem som tänker skaffa hund. Boken 
är enkelt och pedagogiskt uppbyggd med mycket bilder vilket innebär att dina barn kan            
tillgodogöra sig informationen i den. Dessutom finns en tillhörande DVD (numer filmer på nätet) 
med träningstips och instruktioner. En självklar investering för familjen som ska skaffa hund, 
anser juryn”. 

Lätt att förstå för hela familjen
En mycket behändig liten bok med bra råd att använda sig av för fostran av en liten valp. Den 
är lättläst och har fina bilder som illustrationer till råden. Rekommenderar att ha den som en 
handbok att plocka fram om man blir villrådig särskilt för ovana hundägare. Filmer på Internet 
som bifogas boken hjälper till att förstå hundvalpens “tänk”. Första valpboken kommer hjälpa 
oss mycket. Tack!
 
Behändig och lättfattlig
En enkel bok om det mest fundamentala om hur man hanterar en valp från början och en 
bit framåt. Perfekt för den som inte är så mycket för att plöja tjocka böcker om teorier och 
psykologi, verkligen rakt-på-sak och hands-on. Även bra att sätta i händerna på sådana som 
inte ska ha huvudansvaret för hunden men ändå kommer att delta och påverka.

”Vi har nyligen blivit diplomerade hunduppfödare och har för avsikt att bedriva en liten 
uppfödning av Amerikansk cockerspaniel i hemmiljö. Vi har plöjt igenom en massa olika 
”valpböcker” för att hitta något som vi kan stötta våra valpköpare med och fastnat för din bok 
”Första valpboken”med Dvd till. Vi tycker att din DVD (nu filmer på nätet) är superbra, enkel, 
tydlig och positiv och önskar att vi fått den när vi själva stod med valp och allt var nytt!
Vi tyckte så väldigt mycket om din bok och kände att vi äntligen hittat rätt ”röd tråd” för att 
hjälpa våra valpköpare.” 

Lättbegriplig valpbok “Första valpboken” ! 
Hundkonsult Monica Hillman har varit verksam under många år. Hon har hållit i många 
olika typer av utbildningar och hjälpt hundägare att träna och arbeta med sina hundar. 
Hon har gett ut en egen bok. “Första valpboken: forma din valp med enkla metoder 
redan från 8 veckors ålder” är en lättläst, inspirerande och pedagogisk bok, med 
beskrivande bilder och lite text, i praktiskt format som passar till hundägare i alla åldrar. 
En riktig familjebok som borde följa med vid alla valpköp. Den ger många tips och råd 
som är enkla att förstå. Dessutom ingår tretton instruktionsfilmer så att man ser steg 
för steg hur man ska träna in de olika övningarna. Monicas egen golden retriever Trulle 
är förtjusande som fotomodell i boken. De underbara bilderna är tagna av Monicas 
inspiratör Ulla Geertsen-Elm. Medhjälpare och filmare har varit Lars Utterström.

Exempel på sida ur boken

En hund hoppar på människor för den vill visa sin kärlek. Kärlek på hundars språk är att slicka runt 
munnen, det är ett urgammalt beteende som lever kvar. Detta är också en hälsningssignal hundar 
emellan. Vet man detta är det lättare att förstå varför hunden gör så mot människor också, då förstår 
man också att det är synd att knäa hunden eller bestraffa den när den hoppar. 
Det är bättre att lära hunden att hälsa rätt!  

 
OBS! 
Akta dig för att sätta dig ner och 
hälsa på hunden när den redan 
har hoppat. Då lär den sig “När 
jag hoppar sätter sig matte/
husse”.  
Förekom den hellre då och sätt 
dig ner innan.
Du kan själv träna in den  
hälsningsritual som du vill ha 
genom att komma och gå  
genom dörren några gånger varje 
dag tills hunden vet hur det ska 
vara.

Du måste först välja hur du vill ha det.
Det är gulligt när en liten valp kommer och hoppar när den hälsar, men redan från början behöver 
du tänka på att valpen kommer snart att bli stor och det beteende som den lär från början kommer 
den att bära med sig längre fram........ 

.....fortsättning på texten finns i boken.....

HOPPAR HUNDEN NÄR DEN HÄLSAR?

I boken finns sju rubriker med förslag på lösningar på vanliga  
problem, som till exempel hundmöten eller om hunden skäller. 
Här ser du delar av en sida ur den nya, uppdaterade upplagan.


