Valpens första träning hemma
Vardagsträningen. Små enkla råd för valpen den första tiden hemma hos dig

RUMSRENHET
Lägg ned extra mycket tid på detta i början och det betalar sig tusenfalt i slutändan! Tänk på att innan valpen är
3-4 månader så är den inte förmögen att hålla sig, när den blir kissnödig så kissar den. Ditt jobb blir att se till att
den har möjlighet att vara utomhus ofta! När den sedan har förmågan att hålla sig så har den redan gjort
associationen att man kissar ute och vips så är den rumsren!
Låt valpen gå ut när den behöver: efter lek, mat, sömn.
Gå ut ofta! En gång i timmen.
Gå till samma ställe ute
Vänta ut valpen, stressa den inte att kissa och stå kvar på samma ställe tills hundens kissar
Beröm när den uträttat sina behov
Bestraffa aldrig valpen för att den kissat/bajsat inne

BITA PÅ HÄNDER & KLÄDER
Valpar kan vara väldigt "bitiga" och har lätt att använda tänderna vid lek men även vid pussar och mys. Se till att
träna bort detta rätt, så du inte skapar ett större problem – är lätt hänt genom att bli hårdhänt i sin hantering
och gå in i konflikt med hunden.
Säg till att det gör ont, skrik till (så gör kullsyskonen när leken blir för tuff)
Gå ifrån valpen/avbryt er gemensamma stund
Var inte hårdhänt tillbaka! Det gör bara valpen ännu mer hårdhänt och eskalerar snabbt till större problem.
Ha mjuka och trygga händer när du hanterar valpen
Avled valpens bitande med en leksak, tuggben eller annat den får bita i.
Se till att valpen får leka med andra hundar – Lära sig bit hämning
Möjligheter till bitleksaker.
Tillfredsställa behoven, för valpen har ett enormt bit, slit och tugg behov!
Tips, kökshandduk blöt och vrid ur. Stoppa in i frysen. Ge sen till valpen. Är både svalt för värkande tandkött och
skönt att bita på.

VARA I MÖBLER
Du avgör om det är ok att vara i möbler eller inte. En del vill gärna ha hunden i soffan när man ser tv medan
andra hellre går ned på golvet och myser med hunden. Huvudsaken är att ni tänker igenom hur ni vill ha det i
framtiden.
Se till att ha regler som hela familjen följer och var konsekvent med dem!
Det går att lära hunden skilja på möbel och möbel, ”jag får vara i fåtöljen men inte i soffan”
"Tillåtelse" signal kan läras in, exempelvis om filten ligger i möbeln är det ok att ligga på den filten
Hunden behöver närhet (gå ner på golvet om den inte får var i möbler och/eller sängen)

BITA PÅ SAKER
Valpen har STORT tuggbehov 8 veckor – 5 månader på grund utav tandutveckling – kom ihåg det och tillgodose
behovet istället för att straffa bort det. Man flyttar lätt runt ett problem på så sätt.
Gör de inte svårare än de behöver, plocka undan sådant valpen inte får ha. Exempelvis: Hatthylla får under en
tid bli skohylla
Antitugg spray, fungerar väldigt bra!
Mycket tuggben (ben & leksaker – som hunden gillar), tillfredsställa behov
Byteshandel, superviktigt! Här kan snabbt skapas resursaggressioner som leder till relation och förtroende
problem. Bollen är i rullning för blivande problemhund. Så tar du något ifrån valpen – byt ALLTID med den.
"Jag tar den, så får du den här". Om valpen morrar när du tar saken gör ingen sak av det, ignorera och försök
undvika att plocka saker ifrån den och när du måste BYT med något. Den har rätt att vara rädd om sina saker.
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VAKTA SAKER
Byteshandel! Att valpen vid tillfälle vaktar ett föremål eller sin mat är inte onaturligt beteende och har heller
ingenting med varken rang eller ledarskap att göra. Den är rädd att förlora sin skatt och man behöver då ta bort
den rädslan, inte öka den med bestraffning.
Kom ihåg att valpen har rätt att vakta sina saker och har du gett den något så har du
Ta aldrig saker från hunden för att "testa"
Straffa inte morrning
Överflöd av det som vaktas
Tillför hunden resurser, ändra förväntningar av dig i närheten i dessa situationer då valpen känner sig osäker.

Att tänka på


Stör inte din valp när den sover! En valp behöver mycket sömn för att utvecklas till en lugn och
harmonisk hund. Ge den en egen och ostörd liggplats.



Gosa, klia, mys och umgås mycket med din valp. Ni lär känna varandra och den känner sig fortare trygg
i sin nya miljö och med er.



Hetsa inte upp dig om valpen inte äter så mycket någon dag. Valpens aptit kan variera beroende på
aktivitet och ålder. Mängden kan också variera från valp till valp och beror på dess ämnesomsättning,
så gå inte efter den angivna mängden på påsen utan ge akt på din valps hull istället.



Miljö och socialträna din valp d.v.s. ta med valpen till stan, åk buss, tåg och framförallt bil! Låt den
träffa andra snälla valpar & hundar, andra djur, barn och folk. Gå i trappor, hala golv och in i okända
hus. Ljudträna den genom att råka tappa grytlock i golvet, dammsuga mm. Om den blir rädd för något,
titta inte på valpen eller trösta den inte. Du förstärker då dess rädsla. Agera som om det vore
ingenting! Forcera inte träningen utan ge den tid att själv upptäcka världen i sin takt.
VIKTIGT! När valpen är mellan 14-20 veckor (4-5 månader) bör man ligga lågt med social och
miljöträningen. Valpen genomgår en känslig period för intryck och behöver få lugn och ro. Små och få
utflykter med lång återhämtnings tid gäller under den här perioden!



Precis lika viktigt som det är med social och miljöträning är det viktigt med vila och återhämtning.
Ordentliga viloperioder är väsentligt för valpens framtida aktivitetsnivå och återhämtnings möjlighet.



Ha inte för stora krav eller massor av regler i början. Bestäm dig från början att ha några få men viktiga
regler, som du sedan lugnt och konsekvent ser till att valpen följer. Den kan inte vår värld och förstår
tex inte att bita i bordet är fel.. Sist men men inte minst; det du ger din valp/hund i början få du igen
hela ert liv tillsammans.
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