Humor kring hund
Som hundägare känner man väl igen sig. Läs, begrunda, skratta och dela med dig!

Dog Property Laws











If I like it, its mine
If It´s in my mouth, its mine
It I can take it from you, its mine
If I had it a little while ago, its mine
5 .If its mine, it most never appear to be yours in anyway
If I´m chewing something up, all the pieces are mine
It it looks like mine, its mine
It I saw it first, its mine
If you are playing with something and put it down, it automatically becomes mine
It its broke, Its yours!

Ordningsregler för hund
1. Jag ska inte leka tugga-sönder-leken med husses kalsonger när han sitter på toaletten!
2. Soptunnan stjäl inte våra saker!
3. Jag behöver inte plötsligt resa mej upp när jag ligger under soffbordet!
4. Jag ska inte rulla mina saker under kylskåpet!
5. Jag måste skaka av mej regnvattnet ur min päls innan jag går in i huset
6. Jag ska inte äta katternas mat, varken före eller efter att de har ätit
7. Jag ska sluta försöka hitta de få kvarvarande områden ren matta i huset när jag ska kräkas.
8. Jag ska inte rulla mej i döda fiskmåsar, fiskar, krabbor etc.
9. Kitty-leksaker är inte mat!
10.Jag ska inte äta fler sockor och sedan lämna dem i trädgården när jag är färdig.
11.Blöjtunnan är ingen kakburk!
12.Jag ska inte tugga på husses tandborste och inte säga till om det.
13.Vi har ingen ringklocka. Jag ska inte skälla varenda gång jag hör en på TV.
14.Jag ska inte stjäla min mattes trosor och dansa runt hela trädgården med dem.
15.Mitt huvud hör inte hemma i kylskåpet!
16.Jag ska inte bita i konstapelns hand när han sträcker sej efter mattes körkort!

Här är några tips om hur du fotograferar din valp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ta ut filmrullen från förpackningen och ladda kameran.
Ta förpackningen från valpens mun och kasta den i skräphinken.
Lyft upp valpen från skräphinken och borsta bort kaffesumpen från valpens nos.
Välj ut en bra bakgrund för fotograferingen.
Skruva fast kameran på kamerastativet, kolla så att blixt och skärpa fungerar.
Hitta valpen och dra loss en smutsig socka från dess mun.
Sätt valpen på den utvalda platsen och ställ dig bakom kamerastativet.
Glöm den utvalda platsen och kräla på alla fyra efter valpen.
Ställ in skärpan med en hand medan du motar bort valpen med den andra handen
Hämta en näsduk och torka bort nostrycket från linsen.
Släng ut katten och hämta en pappersbit att torka bort blodet från, det av katten förorsakade, rivsåret på
valpens nos.
Försök få valpens uppmärksamhet genom att pipa med en leksak över ditt huvud.
Sätt på dig dina glasögon igen och kolla om kameran har gått sönder
Studsa upp fort som fan och plocka upp valpen i nackskinnet och säg: "Nej, nej - sånt gör vi utomhus!"
Plocka fram ett glas och en fin whiskey.
Sätt dig i din favoritfåtölj, lägg fötterna på soffbordet, läppja på whiskeyn och besluta dig för att det första
du ska lära valpen i morgon är "Sitt" och "Fot".
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Din hund - min hund
Din hund är bortskämd, min är en familjemedlem
Din hund är hysterisk, min är full av liv
Din hund är skygg och nervös, min är bara lite generad och blyg
Din hund är smällfet, min är lite kraftig
Din hund är dum, min lär sig sakta
Din hund svinande ner huset, min råkade ut för en olycka
Din hund hade dåliga rörelser, min hade dåligt underlag
Din hund vann för att du kände domaren, min vann för att det var en bra hund
Din hund förlorade för att det var en bra domare, min förlorade för att domaren inte kunde rasen.
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