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Hvalpen skal
SOCIALISERES
Når det gælder socialisering, er de første 16 uger i en hvalps liv den
vigtigste tid overhovedet. Jo flere positive oplevelser med andre
hunde og mennesker hvalpen får i den periode, jo mere social og
velfungerende bliver den som voksen. Ligeledes er det dog også
vigtigt at huske på, at dårlige oplevelser i denne periode også vil
printe sig fast, og det kan være svært for hvalpen at glemme disse
oplevelser igen. Derfor er det uhyre vigtigt at undgå dem, og dette
gælder selvfølgelig hele hvalpen/ hundes liv.
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HUSK SYGEFORSIKRING
Tegn en sygeforsikring for din hund, mens den er
hvalp. Der er mange forskellige forsikringsselskaber og inden man vælger, er det klogt at undersøge, hvad de forskellige dækker og ikke dækker,
hvad selvrisikoen er og meget mere. Vær også opmærksom på, om forsikringen er livslang eller ophører, når hunden opnår en bestemt alder.

Det er vigtigt, at socialiseringen af en otte uger gammel
hvalp starter så snart den er faldet til i sit nye hjem. Det,
hvalpen lærer i de første uger, får betydning for resten
af dens liv. Derfor er det en dårlig idé at overbeskytte
hvalpen og for eksempel ikke lade den hilse på og lege
med andre hunde. Man skal tage sig god tid til hvalpen,
så den lærer sit nye miljø at kende og får tryghed og
tillid til sin nye familie og sine omgivelser. Hvalpen må
ikke jages igennem socialiseringen. Alt skal foregå roligt
i hvalpens eget tempo.
Leg er omdrejningspunktet
Hvalpen skal først og fremmest have mulighed for at
lege med sin nye familie, med andre hunde og med
fremmede mennesker. Gennem leg bliver hvalpen socialiseret og lærer hundesprog, som er forudsætningen for,
at den kan kommunikere med andre hunde. Samtidig
skal hundeejeren lære at træne kontakt, håndtering og
indkald. Gå korte tur med hvalpen i nærmiljøet for at
opleve trafik, lyskryds, en togstation med elevator og alt
muligt andet, som en tur ud i byen har at byde på.
Hundeejere bliver ofte overraskede
Det kommer som en overraskelse for rigtig mange
hundeejere, hvor vigtigt det er at lade hvalpen opleve

TEST

DIG SELV

Især mange af dem, der har
haft hund før, tror, de ved alt
om, hvordan man giver sin
hvalp den bedst mulige start.
Men der er faktisk en verden
til forskel på dengang, man talte om lederskab og rangstige,
og i dag, hvor man udelukkende bruger positive træningsmetoder. Prøv, om du kan svare rigtigt på disse spørgsmål
fra Husum Dyrekliniks quiz:

Læs de rigtige svar andet sted
i pjecen.

LAD HVALPEN LEGE
Det er en myte, at hvalpen skal være færdigvaccineret, før den må hilse på andre hunde. Forhindrer du
hvalpen i at lege med andre hunde, risikerer du, at
den ikke bliver socialiseret og derfor får problemer
senere i livet.

så meget som muligt i den første tid. Hundeejeren får
øjnene op for, at det ikke alene er okay at lade hvalpen
lege med andre hunde, det er også en nødvendighed.
I dag er der enighed om, at hvalpen bare skal være
vaccineret første gang den møder andre hunde. Venter
man længere, går man glip af en meget vigtig socialiseringsperiode, og det kan give hunden problemer
senere i livet.
Positive oplevelser
Det er klart, at de hunde, som hvalpen hilser på og
leger med, skal være venlige og fornuftige, så hvalpen
ikke får ubehagelige oplevelser. Spørg hundens ejer,

1. Hvad gør du, hvis hvalpen har et uheld indenfor?
A. Skælder den ud og trykker dens næse ned i efterladenskaberne.
B. Roser den og giver den en godbid.
C. Ignorerer det og tørrer op.

2. Hvad gør du, hvis hvalpen har bidt i dørkarmen, mens du har
været væk?
A. Skælder ud og siger NEJ, så den forstår, at det vil du ikke have igen.
B. Ignorerer det og går videre. Så kan du altid feje stumperne op senere.
C. Smører karmen ind i noget, der smager grimt.

3. Hvad gør du, hvis hvalpen bider dig, når du leger med den?
A. Lader som ingenting og leger videre.
B. Roser den og leger mere vildt.
C. Rejser dig op og går din vej.

4. Hvad gør du, hvis hvalpen bliver bange for noget?
A. Bevarer roen, så du ikke forstærker hvalpens frygt.
B. Skynder dig at tage den op og trøste den.
C. Løber væk fra situationen og hiver hvalpen med.

5. Hvilken af følgende aktiviteter er gode til at gøre hvalpen
mentalt træt?
A. Kaste med bold.
B. Gå et spor eller søge efter foder i græsset.
C. Lege med den.
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om den er sød ved hvalpe, og prøv i øvrigt at læse
hundens signaler. Hvis hvalpen bliver utryg, kan man
lade den søge tilflugt mellem ens ben. Vores følelser
smitter lynhurtigt af på hvalpen. Hundeejerens reaktion går direkte ned i hånden og videre ud gennem
snoren til hvalpen. Selvom man ikke skal vise, at
situationen er farlig, skal man sørge for at være klar til
at berolige og til at afbryde legen, hvis den bliver for
voldsom. Hvis en hvalp ikke synes, at legen er sjov, og
alligevel bliver tvunget til at fortsætte, er der risiko for,
at den senere får adfærdsproblemer.
Glade for dyrlægen
Tag gerne hvalpen med til dyrlægen, også selv om
den ikke skal vaccineres eller undersøges. En godbid og et kort besøg med ros og klap kan medvirke
til at gøre hunden tryg ved dyrlægebesøg. Hvalpen
vil huske klinikken som et dejligt sted, hvor den også
hygger sig, og den vil siden komme glad ind i klinikken med høj haleføring, også når den bliver voksen.
I hvalpens eget tempo
Det er selvfølgelig vigtigt, at de mange oplevelser ikke
bliver presset ned over hovedet på den lille hvalp,
men kommer til at ske på en rolig og positiv måde.
Hvalpen skal have lov til at nærme sig noget nyt i sit
eget tempo. Bliver den forskrækket eller bange, skal
man lade være med at ynke eller trøste den. Lad i
stedet, som om alt er i den skønneste orden, og forsøg
at vende situationen til noget positivt gennem leg. De
første otte uger i hvalpens liv spiller naturligvis en stor
rolle for, hvordan hunden kommer til at fungere som

voksen. Jo bedre forarbejde opdrætteren har gjort med
at socialisere hvalpene og give dem gode oplevelser,
jo nemmere er det at fortsætte socialiseringen.

Få en gratis hvalpepakke
I Dyrefondets hvalpepakke får du lige netop de pjecer
og håndbøger, som nye hvalpeejere kan have glæde
af. Pakken indeholder blandt andet følgende pjecer:
• Hundehvalpen – om hvalpens sundhed.
• Keder hunden sig?
• Pas på hundens tænder.
• Hunden alene hjemme.
• Børn og hunde.
• Førstehjælp til hund og kat.
• Hunderegler.
Derudover får du mærkater med teksterne ’Levende
dyr i hjemmet’ og ’Levende dyr i bilen’, et særligt dyresikringskort til pungen og noget generel information om Dyrefondet?
Hvalpepakken er gratis både for private, opdrættere, hundetrænere og dyreklinikker og kan bestilles på
dyrefondet.dk men vi vil være taknemmelige for bidrag til portoen.
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Sæt socialiseringen
I SYSTEM
Det er meget vigtigt, at hvalpens møde
med verdenen udenfor kommer til at foregå i små moderate mængder. Man udvider
gradvist hvalpens ”verden” dag for dag.
Hvalpen skal vænnes til mange ting for
at kunne begå sig i ”vores” verden, og det
kan derfor være en god idé at udforme et
skema over, hvad hvalpen skal stifte bekendtskab med - gerne flere gange. Skriv
datoen ind, hver gang hvalpen har fået en
ny oplevelse på plads. Og skriv selv flere
punkter på listen, hvis din hvalp kommer
til at møde andre ting.

• Børn i alle aldre.

Hvalpene skal også opleve trafik, stationer, gader, parker og alt muligt
andet allerede i de første uger.

• Unge.
• Voksne i alle aldre og med forskelligt
udseende, gangart og andet.
• Postbude.
• Renovationsarbejdere.
• Ture med bus, bil og tog.
• Larmende trafik som lastvogne, biler,
knallerter og motorcykler.
• Legetøj som løbehjul, rulleskøjter og
skateboard.
• Barnevogne, kørestole og indkøbsvogne.
• Åbne trapper, broer og tunneller.
• Steder som togstationer, legepladser,
butikstorve og gågader.
• Andre dyr som katte, gnavere, heste
og køer.
• Skov og strand.
• Paraplyer, huer, hatte, tørklæder, solbriller og styrthjelme.
• Badebolde, fodbolde og andre store
legegenstande.
• Støvsuger og føntørrer.
• Fyrværkeri og torden – eventuelt
som afspilning på et anlæg.
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SVAR TIL ”TEST DIG SELV”
De rigtige svar er:
1. C. Hvis hvalpen besørger inden døre, har du ganske enkelt
ikke sørget for at lufte den nok.
2. B. Hvalpen har glemt alt om, at den har bidt i dørkarmen, når
du kommer hjem. Sørg for, at den er velstimuleret, når den
skal være alene, og i øvrigt har rigeligt ’lovligt’ at bide i.
3. C. Når hunden opdager, du ikke gider lege eller snakke med
den, når den bider, holder den hurtigt op med det.
4. A. Du skal selvfølgelig ikke bekræfte hvalpen i, at der er
grund til at være bange.
5. B. Hvalpen bruger en stor del af sin hjerne, når den bruger
næsen, og bliver derfor mentalt træt. At kaste med bold eller
lege gør kun hvalpen fysisk træt, og det er ikke nok.
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