Komma hem
Att få hem en hundvalp är som att få hem en ny
familjemedlem. Er lilla cockerpoovalp måste
redan från början få den bästa omvårdad och
skötsel för att den ska växa upp och bli en frisk
och trevlig hund.
I det här lilla bladet ska vi försöka ta upp lite tips
och råd för att underlätta den första tiden med er
valp.

Att flyttas från mamma och syskon är en stor
omställning för en liten valp, man bör inte
ändra på så mycket den första tiden. Att ändra
matsort och matvanor bör man inte göra första
1-2 veckorna.
Vill man byta sort efter det så börjar man med
att blanda i ¼ del av den nya maten första 2-3
dagarna för att sen utöka till hälften i 2-3 dagar.

Vad bör man tänka på

Rumsren

Samma dag eller helst redan innan ni tar hem
er
valp
så
bör
ni
teckna
en
veterinärvårdsförsäkring. Hör med din
uppfödare vilken hon/han rekommenderar,
och ring gärna runt själv och kontrollera vilka
vilkor dom olika bolagen har. Tänk på att det
kan förekomma stora prisskillnader, Även
skillnader när det gäller var i landet man bor.

Rumsrenheten måste få ta lite tid, ställ inte för
höga krav på den lilla valpen. En bra tumregel
brukar vara att efter mat, lek och sömn bör den
lilla tas ut för att göra sina behov utomhus, låt
även den proceduren ta lite tid. Valpen
behöver hitta ett tryggt ställe att göra sina
behov och återkommer gärna till samma ställe,
när dom känner sin egen lukt ger det trygghet.
När det lyckas så slösa ordentligt med
berömmet, när det misslyckas inomhus,
ignorera den och hämta skurtrasan.

Vanligtvis får valpen mat 4-5 ggr per dag.
När ni hämtar valpen så ska den inte vara yngre
än 8 veckor, valpen ska vara veterinärbesiktigad,
avmaskad och enligt svensk lag skall hunden
registreras i Jordbruksverket. Oftast är valpen
även vaccinerad om man inte kommit överens
om annat.

Avmaskad med: _______________________
Datum

Hos min uppfödare har jag ätit den här maten:
____________________________________________________
Namn på fodret

Och jag har ätit kl.

______ / ______ / ______ /______ /______

Vid ca 4 månaders ålder så brukar det räcka med mat 3 ggr/ dag.
Vuxna hundar äter oftast 1-2 ggr/dag.
Blir din valp dålig i magen eller kräks upprepade gånger så hoppa över maten och ge endast
majsvälling och/eller risavkok dom 2 närmaste målen.
OBS! Kontakta ALLTID veterinär om valpen börjar bli slö eller är långvarigt dålig i magen.
Första vaccinationen brukar ges vid 7-8 veckors ålder, när valpen är ca 12 veckor ska den ha
sin andra vaccination.

……………/…………….-20……………. ska jag ha min andra vaccination.
Och därefter vid 1 årsåldern.

En liten valp har ett stort sömnbehov, och
måste ges tillfälle att sova flera gånger per
dag. När ni kommer hem med er valp ska
hela familjen vara överens om en plats som
BARA är valpens. Där placerar man korgen
eller bädden. Sedan bör hela familjen och
bekantskapskretsen lära sig att det är valpens
fredade zon! Där har den all rätt att få vara
ifred. Lär små barn redan från början att dom
inte ska bära valpen utan att istället sätta sig
på golvet med den när dom vill leka. Otaliga
fallolyckor med barn och valp kan undvikas
genom det.
Många väljer att ha valpens plats nedanför sin
säng, vilket kan vara bra om man inte vill låta
den sova hos er i sängen. Då är det enkelt att
sticka ner handen och ”trösta” när valpen blir
orolig. Det ger bra trygghet och närhet.
När er nya familjemedlem börjar känna sig
trygg med nya hemmet och med den nya
”flocken”. börjar man gradvis att vänja
valpen med allt som är nytt. Flera korta
bilturer, lite längre utflykter i närområdet,
träffa nya människor och andra husdjur.
Gärna bussar, trafik, cyklar och grannar.

Valpen skall även från början vänjas vid att
man borstar den, klipper klor, tittar på tänder
och öron. Börja med korta stunder ofta. Ha en
bestämd plats där du gör sådana saker så vet
hunden att det är just det du vill. Tvinga inte
men var bestämd med det du tänker göra, gosa
lite det sista du gör och sätt ner hunden på
golvet och beröm är alltid på sin plats i dessa
lägen. Beröm aldrig en valp som visar oro,
avled den med ex lek istället, då den tror att
den gör rätt i att vara orolig.

Vill du bli medlem i Cockerpoo Sverige?
Vi är klubben för dig som har
Spaniel-Pudel-blandraser.
Som medlem får du:
Medlemstidningen Cockerpoo-Nytt 4 ggr/år
Rätt att delta i klubbens aktiviteter, varav
den största är en årlig sommarträff
någonstans i Sverige då vi brukar göra
olika hundaktiviteter och ha trevligt
tillsammans.
Registrera din hund i vårt register.
Rösträtt på årsmötet (vid fyllda 16 år)
Stå med på avelshundslistan,
uppfödarlistan, länka din hemsida samt
annonsera på hemsidan.
En känsla av samhörighet med andra
Cockerpoo-ägare mm.
Läs mer på: www.cockerpoosverige.se

