Några råd och tankar kring din lilla valp
Du kommer att få massor av råd om hundskötsel från din omgivning. Välj ut någon eller några kloka
rådgivare bland dessa och lyssna extra på dem. Läs om hundar, läs om din ras, googla och leta.
Fördjupa dig och diskutera det du läst eller sett hos din hund. Till syvende och sist är det du som
känner din valp bäst, det är du som väljer vad du ska träna och hur du ska träna och det är du som
ska få njuta av att utvecklas tillsammans med din hund.
Här nedan delar vi med oss av viktig information till dig som valpköpare blandat med praktiska tips
om din hundvardag. Du har också fått ett exemplar av Svenska Kennelklubbens skrift ”Välkommen
valp”.
Du är alltid välkommen att vända dig till oss för att få stöd och hjälp med dina tankar kring din valp.
Första dagarna
Låt valpen bekanta sig med sitt nya hem i lugn och ro och i sitt tempo, ha ett öga med men spring
inte efter hela tiden. Ta inte hem hela släkten och alla vänner de första dagarna, vänta hellre med det
till ”Nästa helg” när valpen blivit tryggare i sin nya miljö. Sen är det viktigt med social träning och att
komma in i sin nya miljö. Det är ju husses och mattes miljö, människorna och hundarna i och omkring
valpens nya flock.
En trygg plats
Med dig när du hämtar din valp har får du en filt som legat i valplådan och påminner valpen om sin
första, trygga tid med sin mamma och kullsyskon. Fundera på om valpen ska sova i egen bädd eller i
en säng med husse och matte. Bestäm dig och var sedan konsekvent. Om beslutet bli i egen bädd kan
den ju i början ligga på golvet intill din säng så känner valpen att du är nära. Låt valpen vila ostört.
Om den ständigt störs i sin sömn kan den få för sig att börja ”säga ifrån” och det är onödigt att
provocera fram sådana reaktioner hos valpen. Det blir sedan svårt att träna bort.
Andra hundar
Valpen måste inte hälsa på alla hundar men bör få ett litet umgänge som husse och matte väljer
utifrån att det är trygga, vuxna hundar som kan hjälpa till med valpens sociala träning och vara goda
mentorer.
Pott-träning
Valpar går ofta till samma ställe när dom gör ifrån sig. En bra idé kan då vara att bära den direkt dit
när den ska rastas av. Planera för flera och korta rastningar för att hålla ”olyckan” borta. Direkt efter
en sovstund kommer du att behöva rasta av valpen. Gör du det innan olyckan är framme kommer
valpen att slippa misslyckas och du får ett utmärkt tillfälle att ge beröm när behoven uträttas på rätt
plats. Pott-träning helt enkelt.
Måltider
Bli inte orolig om valpen inte äter, till slut kommer även den mest kräsne lille krabat att göra det.
Skapa goda rutiner kring valpens och senare den vuxna hundens måltider. Tider, plats och mängd. Låt
inte maten stå framme, det är mat vid några tillfällen under dagen inte hela dagen. Våra vuxna
hundar får normalt mat två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Våra
valpar får fyra måltider om dagen där dagsransonen fördelats över dessa. Den första tiden är det

viktigt att maten är ordentligt uppblött, du kan med fördel blanda i lite Mush för valpar och ibland
byta ut en måltid mot majsvälling eller enbart Mush.
Från ca 12 veckors ålder fördelas dagsransonen ut över tre måltider. Vid ca 7 månader har vi fördelat
ut dagsransonen över två måltider.
Hos oss på Kennel Hillgrove har vi valt att använda Royal Canin valpfoder när våra hundar var små,
det är den maten du får med dig lite av när du hämtar din valp. Sedan har vi gått över till Royal Canin
mini adult vid ca 9-10 månaders ålder. Sista målet för dagen för den vuxna hunden ger vi Vaisto
Mush kyckling och lamm. Det finns andra bra fabrikat på marknaden också men välj ett foder med
god balans mellan fett, protein och kolhydrater som är hundens viktigaste energikällor. Följ
doseringsrekommendationen från leverantören då den kan variera mellan olika tillverkare men var
samtidigt uppmärksam på valpens och senare din vuxna hunds hull. Om du vill använda ett annat
foder tänk då på att planera för en succesiv överfasning under någon vecka där det nya fodret
blandas i det foder valpen är van vid. I börja till en liten del för att sedan öka allt mer och mot slutet
av perioden helt ersatt det tidigare fodret.
Vaccination och avmaskning
Din valp vaccinerades mot kennelhosta, valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation i
samband med veterinärbesiktningen inför leveransen. När din valp är 12 veckor gammal bör du
vaccinera den igen en andra gång och slutligen en tredje gång vid ett års ålder för att få ett fullgott
grundvaccin. Därefter kompletterar du vaccinationen var tredje till vart fjärde år.
Vi rekommenderar också ett vaccin mot kennelhosta som behöver göras varje år.
Diskutera gärna din hunds vaccinationsskydd med din veterinär för bästa information.
Din valp är avmaskad vid leveransen och bör avmaskas i sin nya hemmiljö vid ca 12 veckor ålder.
Övrig avmaskning behöver bara göras vid misstanke om att hunden infekterats av mask.
Tillsyn och skötsel
Plocka och ta på valpen, lyft på tassar, titta i munnen, öronen, fingra mellan trampdynor, klipp klor
och borsta regelbundet, gärna flera gånger i veckan och låt det bli en mysig stund där valpen känner
att det är ”vi” nu. Om du kommer hem efter en lerig promenad räcker det oftast med en avsköljning i
duschen utan schampo. Det är bra att tidigt låta duschen bli en vana och en trevlig stund. Tänk på att
se till att det finns någon form av halkskydd så att inte valpen riskerar att halka och kanske känna oro
inför ett besök i duschen.
Lydnad och träning
Kontaktträning är den viktigaste träningen den första tiden. Låt lydnadsträningen vänta tills du
etablerat en riktigt bra kontakt. Valpen måste lära sig att fokusera på sin ledare och ledaren måste
förstå att kontakt är A och O för den framtida träningen oavsett om det är vardagslydnad eller om
ambitionerna ligger på att jobba med hunden eller att tävla. Ögonkontakt ska belönas.
Gå gärna en valpkurs där du i första hand fokuserar på kontakten mellan dig och din hund med stöd
av en kunnig och erfaren handledare. En valpkurs är bra att gå även om du är en van hundägare då
du kan få hjälp att komma ihåg goda inlärningsmetoder. Den sociala träningen är viktigt men den får
din valp kanske bäst genom kontakten med vuxna, mogna hundar än tillsammans med andra, lika
förvirrade valpar på en valpkurs.

Motion och promenader
I början är det viktigaste att låta din valp upptäcka världen runt omkring. Valpen blir snabbt trött och
promenaderna blir korta för att sedan öka i takt med att valpen orkar mer. Läs av din hund och
bedöm promenadens längd utifrån det. Variera miljön, vistas bland folk, åk bil, buss och tåg. Ta en
utflykt till skogen. Du kommer snabbt att upptäcka hur trött din valp blir av alla intryck snarare än att
ha sprungit sig trött. Intryck är en bra trötthet och en god huvudkudde för din valp.
Lycka till med din lilla valp!
Veronica och Anders på Kennel Hillgrove

