Cocker spaniel valper

De første dagene hjemme
Det ideelle tidspunkt for å hente hjem en ny valp er når det er rolig i huset. Be vennene dine om
ikke å besøke deg på noen dager, og unngå overnattingsgjester. Etabler først en daglig rutine,
og følg disse punktene:
-

Før du tar valpen inn i huset, tar du
den til området på gårdsplassen som skal fungere som
valpens ”toalett”.
Vær der sammen med valpen noen minutter. Hvis valpen gjør fra seg, gir
du
den ros. Hvis ikke tar du valpen med inn i huset, men pass på at du tar
den til
”ute-toalettet” hver gang den må gjøre fra seg.
- Ta valpen til rommet der du har
plassert hundeburet – dette avgrensede området skal
fungere som valpens
nye tilholdssted i flere dager. Legg teppet/sengen - og tyggeleker i
hundeburet, la døren være åpen og legg aviser rundt området utenfor
hundeburet, i tilfelle
det skjer et uhell. La valpen undersøke hundeburet
og rommet. Hvis den tygger eller urinerer
på liggeunderlaget, fjerner du
liggeunderlaget fra buret for godt.
- Observere og samhandle med valpen mens
den tilpasser seg det nye tilholdsstedet.
Dette vil bidra til å skape en
flokkfølelse og etablere deg som flokkleder.

Nyttige råd
- Bruk mat- og vannskåler av rustfritt
stål, som ikke avgir eller absorberer vondt lukt.
- Leker med deler som avgir ulike pipeeller plystrelyder, kan være farlige å svelge.
- For at valpens halsbånd ikke skal
sitte for stramt, skal det være plass til to fingre
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mellom halsbåndet og
valpens hals. Vurder å bruke et justerbart halsbånd.
- Hold gjenstander som lett går i
stykker, utenfor rekkevidde.
- Forhindre tilgang til elektriske
ledninger ved å skjule dem til.
- Oppbevare husholdningskjemikaler på et
sikkert sted.
- Hold farlige planter utenfor
rekkevidde for eksempel julestjerne.
- Valpen passer seg ikke for biler uten
å ha lært det.

Barn og valp

Ideelt sett bør barna hjelpe til med å velge valp. Når dere har hentet valpen hjem, må ikke barna
leke med den hele tiden. Valper har et spesielt behov for hvile, akkurat som små barn.
Begrense lekeøkter mellom valpen og barna til 15 til 30 minutter to til tre ganger om dagen.

Spesielle hensyn for valpen

Ikke behandle en valp som er 8 til 12 uker gammel, som en voksen hund. Behandle den med
tålmodighet, konstant tilsyn og forsiktig berøring. Måten du samhandler med en så ung valp på,
er avgjørende for valpens sosialisering.

- Ikke hent hjem en valp mens du er på ferie. Valpen må tilpasses til dine normale, daglige
rutiner.
- Hold valpen under oppsikt til enhver tid, og samhandle regelmessig med den.
- Vær oppmerksom på tegn (for eksempel at den snuser på gulvet eller beveger seg i ring)
som tyder på at valpen må gjøre fra seg. Ta den øyeblikkelig med utenfor.
- En valp har ingen kontroll over blæren og må urinere umiddelbart etter at den har spist,
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drukket, sovet eller lekt. Om natten må valpen urinere minst hver tredje time.
- Ikke straff uhell – stikk aldri valpens snute ned i avføringen, og skjenn aldri på den. Valpen
vil ikke forstå dette, og den kan lære seg til å gjøre fra seg når du ikke er i syne.
- Gi valpen ros hver gang den gjør fra seg utenfor.
- Følg en foringstabell som er beregnet for valper. På samme måte som en baby trenger
den næringsrik og lettfordøyelig mat.
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