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Välkommen hem, älskade valp
Han/hon är söt, gosig och kommer driva dig till vansinne!
Din nya valp kissar överallt, tuggar sönder dina favoritskor av
exklusivt italienskt läder och ger dig rivsår när du leker med den. De
första två åren kommer bestå av att säga nej.
Ändå kommer den att bli din bästa vän du inte visste att du har
saknat i hela ditt liv.
Detta häfte innehåller information och tips till dig som hundägare så
du och din hund kan få en bra start i ert nya liv tillsammans.

Information från uppfödaren:
Din valp är van vid att äta fodret _________________________
Vid följande tider:

Med ungefär _________mängd foder per måltid.
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Vanligtvis äter valpen fyra till fem gånger om dagen hos uppfödaren.
Valpen ska fortsättningsvis äta vid ungefär samma tider om dagen
tills den är ca fyra månader. Därefter kan du minska till tre gånger
om dagen. När valpen är 6 månader kan du gå över till två gånger
om dagen.
Vill du byta foder bör du inte göra det förrän efter minst två veckor,
så omställningen att flytta från mamma inte blir allt för stor på en
gång. Om du ska byta foder så kan du börja med att blanda i en
fjärdedel av det nya fodret i ca en-två veckor för att sedan gå över
till hälften och slutligen byta ut fodret helt. Då får valpens mage
vänja sig och du hinner se hur den reagerar på det nya fodret.
Valpen ska äta valpfoder tills den blir ett år, därefter byts fodret till
vuxenfoder. För att få rätt foder är det bra att ta med hunden till din
djuraffär och be om kostråd, alternativt fråga veterinären om råd när
du ska vaccinera hunden vid ett års ålder.

Valpen har även vaccinerats hos en veterinär, och ska vaccineras
igen vid 12 veckors ålder.
Datum för vaccination: ____________
Datum då valpen ska vaccineras igen: ____________
Därefter ska valpen vaccineras när den fyllt ett år.
Din valp bör även ha avmaskats av uppfödaren vid minst tre tillfällen,
och ska avmaskas en fjärde gång av dig när valpen är ca 11 veckor,
dvs en vecka före vaccinationen.
Avmaskningsmedel som uppfödaren använt: ________________________
Datum då din valp har avmaskats:
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Rumsren

Rumsrenhet är inget som kan stressas på, så det gäller att ha rutiner
och tålamod.
Tre enkla nyckelord för att komma ihåg när valpen behöver komma
ut för att göra sina behov: när den har sovit, ätit eller lekt. Ta då ut
valpen på gräsmattan och vänta på att den gjort sina behov. Det kan
ibland ta en liten stund, då valpen oftast vill hitta ett tryggt ställe att
sätta sig på. Efter valpen är klar så kan den aldrig få för
mycket beröm, det är en liten individ som behöver uppmärksamhet
och kärlek.
Om valpen kissar eller bajsar inne, vilket den kommer att göra, så
är det ingen idé att skälla ut den, det ger bara motsatt effekt. Det
är bättre att kort säga “nej” och sedan lyfta ut hunden där den är
menad att göra sina behov.
Det är även ett bra tips att ha tidningar liggande på golvet till en
början, då valpar oftast vill göra sina behov på något mjukt.

Sömn

Det är viktigt att din valp får ordentligt med sömn. Ni kommer ha
flera år på er att träna, leka och gå på promenader. Lättare träning
som att lära valpen enkla kommandon (sitt, vacker tass) går fint,
men se bara till att göra det så länge valpen är intresserad och
tycker det är kul. Återhämtning är som sagt viktigt.
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Motion

Valpar ska inte motioneras, de ska bara ut för att göra sina behov till
en början. Ta gärna med valpen ut på en äng eller i en skog där den
kan få utforska och gå/springa runt i sin egen takt. Världen är stor
för den lilla valpen och innehåller massor med spännande saker att
utforska.
Så småningom kan man gradvis öka till promenader, men i en lugn
takt, I början är promenader mest till för lite koppelträning, så valpen
får vänja sig med att ha halsband på sig och gå i koppel. Om valpen
visar tecken på trötthet är det bäst att bära den hem, så den inte
tröttar ut kroppen i onödan.
Valpen ska även inte gå i trappor eller hoppa när den är liten då det
kan slita på leder, knän och ligament. Bär alltså gärna din valp upp
och ned från trappor, baklucka och andra höga höjder den gärna
kan få för sig att hoppa ned från.
I regel ska en valp/unghund inte motioneras förrän den ett år. Då är
det okej att börja ta längre promenader och i ett snabbare tempo.
Rådgör gärna med din uppfödare om du har några frågor, de brukar
vara kunniga och är för det mesta villiga att svara på frågor långt
efter du köpt din valp.

Ensamträning

Det är såklart viktigt att ensamträna hunden så att den kan vara
ensam om du ska åka iväg, men precis som med allt annat så ska
detta göras stegvis och försiktigt. När valpen har fått känna sig
hemma i sitt nya hem kan du börja med att lämna den i ett rum, gå in
i rummet bredvid och stänga dörren. Vänta några minuter och sedan
komma in igen och berömma. Gör gärna detta efter att du precis
aktiverat hunden, så att den är trött och kanske går och lägger sig
istället för att stressa upp sig. Du kan efter det utöka genom att gå
ut genom ytterdörren och vänta där, och sedan efter ett tag ta en tur
till brevlådan eller så småningom till affären. Du kommer märka efter
ett tag hur mycket din valp klarar av att vara ensam, men kom alltid
ihåg att se till att valpen har ätit, varit ute och gärna är lite trött när
du ska ensamträna den.
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Skötsel

Vänj gärna valpen tidigt med att borsta päls, tänder och klippa klor.
Du kan börja med att borsta lite när du klappar hunden, klippa en klo
åt gången för att sedan öka. Klor behöver i regel klippas en gång i
veckan, då behöver bara toppen av klorna klippas.
Väntar man för länge mellan klippning av klor så växer pulpan i klorna med och då är det svårare att få klorna korta igen utan att råka
klippa i pulpan.
Hundens öron ska hållas rena och luktfria. Ett infekterat öra luktar
illa, oftast som jäst eller liknande, och bör rengöras. Kliar hunden sig
mycket i örat är det ett tecken på att det är smutsigt.
Det finns öronrengöring att köpa på de flesta apotek, med
instruktioner om hur man ska göra.
Kvarstår problemet är det bäst att kontakta veterinär så du kan få
örondroppar utskrivna.

Vad ska du köpa till valpen då?

I vanliga fall brukar man som nybliven hundägare köpa allt för
mycket saker. De växer fort så i början kan en kartong med filt räcka
som bädd. Köper du en för stor bädd att börja med så kan det hända
att valpen inte känner sig säker, så vänta gärna med att införskaffa
bädd tills valpen har växt lite.
Det viktigaste att införskaffa som valpägare är mat, matskål och
vattenskål. En resevattenskål är väldigt bra också att ha med om ni
ska ut och åka.
Andra saker att köpa i början:
-Koppel, halsband/sele, bajpåsar är bra att ha när du börjar
promenera med valpen.
-Skötselsaker som sax, klotång, borste, schampo och balsam.
-Egen handduk att torka smutsiga tassar med
-Eventuellt transportbur
Eftersom tiden går kommer du märka vad du behöver till just din
valp, så köp hellre saker under tidens gång än att spendera massor i
början.
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Träffa andra hundar

Vissa menar att man inte bör låta valpen träffa andra hundar förrän
den fått sin 12 veckors vaccinationspruta. Det behöver inte stämma.
Se till att träffa friska, vaccinerade vuxna hundar i början, så valpen
får lära sig lite social kontakt på ett enkelt plan.
Börja med hundar du vet är snälla och relativt lugna, gärna i valpens
egna storlek. Även fast en stor Golden Retriever kanske är jättesnäll
så kan den råka skada valpen oavsiktligt vid lek.
Du kommer snabbt lära dig hur din valp leker och vad som fungerar.
Tänk på att om du inte vill att hunden ska springa fram till folk eller
andra hundar när den är vuxen så ska den heller inte få göra det när
den är valp. Vänta tills du har fått ok från den andra hundägaren att
de får hälsa, innan du släpper fram valpen. Se även till att vara med
och berömma när den gör rätt. Hundmöten är jättekul för valpen,
men kan också vara läskigt.
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Mer information
Vill du ha mer information kan du vända dig till:
http://www.cockerpoosverige.se/
Där finns all möjlig info om blandrasen, kontaktpersoner och även
information om de olika cockerpooträffarna som äger rum
regelbundet runtom i landet.
Uppfödarens kontaktuppgifter:
Namn: _______________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________________
Mailadress: __________________________________________________

