!

Ge valpen
en bra start
Det köps hundvalpar som
aldrig förr i Sverige. Många
valpar hamnar hos familjer
som aldrig haft hund förut.
Vad ska man tänka på då man
precis fått hem den nye familje
medlemmen?
Är ni flera som ska bo och umgås med
hunden så är det väldigt viktigt att ni
bestämmer er för en och samma linje.
Vad ska vara tillåtet för hunden och
vad får den absolut inte göra? Det går
till exempel inte att någon i familjen
tillåter att hunden är i soffan om de
andra i familjen inte tillåter detta.

Äntligen hemma!
Tänk på att den lilla valpen just har
varit med om det mest omtumlande
i sitt liv! Den har precis lämnat sin
mamma, alla kullsyskon och sina
välkända tvåbeningar för ett helt
nytt hem, med nya människor, ljud
och lukter. Låt valpen undersöka och
pröva allt det nya i sin egen takt då
ni kommer hem. Första natten kan
valpen vara orolig och ha svårt att
somna. Detta är fullt normalt, man
kan då sova hos eller i närheten av
valpen så att den får trygghet.
Det är jättespännande för alla med
den nya familjemedlemmen, släkt,
vänner och bekanta vill oftast se underverket så snart som möjligt. MEN
bäst för valpen är att låta den lära
känna SIN familj, det nya hemmet och

bli trygg med detta, innan den utsätts
för allt det andra!

Rumsrenhet
Valpar har svårt att hålla sig under
längre tider. Kissblåsan är liten och
det kan vara svårt att hinna säga till
innan olyckan sker! Det är aldrig
valpens fel om det händer en olycka
inomhus, man kan bara skylla på sig
själv! Försök att gå ut med valpen efter
den har sovit, ätit eller busat. Då brukar behoven vara som störst. Beröm
hunden då den gör ifrån sig utomhus.
Detta medför att ni ganska snart har
en hund, som börjar tala om när det är
dags och som blir rumsren fort.

Sovplats
Valpen bör ha en bra säng, bädd eller
korg att sova i, som är ”helig”. Ofta vill
hundarna vara med där människorna
sover eller på en plats där de har bra
uppsikt.
Tänk på att alla i hushållet är införstådda med att ”man väcker INTE
den valp som sover”. Har hunden
dragit sig undan för att sova, så ska
den få vila ifred. En ung hund som
växer behöver mycket vila för att utvecklas på ett bra sätt.

Lär valpen dess namn
Innan man överhuvudtaget börjar lära
valpen konster som sitt, ligg, vacker
tass eller vad man nu vill, så bör man
lära hunden vad den heter! Ta tillfällena som ges och belöna då valpen
direkt tar kontakt efter ni sagt dess
namn. Detta är de första övningarna

att få en inkallning.
Öva mycket i början, ju fortare valpen
lär sig lyssna till sitt
namn desto bättre.
Beröm och belöna
valpen mycket då
den kommer när ni
ropar!

Hantering

EN söt ”sak” men ingen leksak. Valpen blir vad man gör
Varje dag bör man
den till, ett tryggt hem med omtanke ger den en bra start.
kontrollera sin valp
för att se att allt är
normalt. Känn över hela hunden och bra tips och råd ges, så att man från
titta den i öron och mun. Hunden lär början får en bra relation och fint
sig lita på att det är normalt och bra att samarbete. Valpen är mycket lättlärd
man tar i den. Framförallt om olyckan och mottaglig för att lära sig saker. Så
skulle vara framme är det viktigt att det är en stor fördel att grundlägga
snabbt kunna kontrollera sin hund, goda vanor tidigt.
utan protester. Hunden kommer även
Fast det GÅR även att lära gamla
ha det mycket enklare, att besöka och hundar sitta....
bli undersökt av veterinären.
Det finns speciella valpkurser man
Text: Louise Abrahamsson
kan gå med sin hund. På dessa brukar www.krokasmeden.com

Viktiga KOM IHÅG!
Då valpen kommer hem!!!
• Avmaska din valp snarast
• Beställ tid för vaccineringar, undvik att hälsa på okända hundar
tills full vaccinering –för VALPENS skull!!!
• Försäkra din valp snarast
• Skicka in ägarbeviset och ägaranmälan så att valpen registreras
• Låt valpen få en lugn första vecka i sin nya familj!

Mer ljus i mörkret
Mörker är inget hinder för aktivt uteliv. Små
ljusstarka lampor ger både ljus och full rörelsefrihet. Med ny teknik ökar nu både räckvidd och
brinntid på små kompakta lampor. Lamporna
lyser med full effekt under hela brinntiden.

ex lamptexten
- produktinfo

Petzl vässar tekniken och ökar ljusstyrkan i sina
pannlampor med 80 procent.
Ljuset kommer från nya LED-dioder som ljuskälla ofta inte större än 1 watt! Detta gör att de
brinner mycket längre. Lamporna får extra kraft
av avancerade linssystem, som gör att de får ett
klart, kraftfullt sken.

HAMMARS
BYGGSHOP
Heliumg 4, Mölndal, www.hammars.nu
Öppet: Vard 7-17 Lörd 9-14
031-67 02 10

30

Kök Radek
7900:-

inkl moms
Exkl.vitvaror & diskbänk

INOVA lampan är tillverkad
i ﬂygplansaluminium, stötsäker och
vattentät.
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