Til den nye hundeejer
Kære hundeejer – tillykke med din nye hvalp
DcH Bjerringbro har rullende indslusning på vores hvalpehold, det vil sige at vi
optager nye hvalpe alle ulige uger.
De første 16 uger af hvalpens liv er de vigtigste, det er her grundstenene bliver lagt til
den kommende familiehund, konkurrencehund eller brugshund.
Derfor er det utrolig vigtig at du hurtig kommer i gang med opdragelsen/træningen
af din hvalp, så læs og brug denne lille folder om opdragelse af hvalpen.
Rigtig god fornøjelse med din hvalp, har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til
en af klubbens erfarne hvalpetrænere.

Ilse Hjelmsted Pedersen - 30251055
Laura Holmbo -

26858119

Vi glæder os til at se dig på vores hvalpehold.

Træningsudvalget
DcH Bjerringbro

Mens vi venter
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OPDRAGELSE AF HVALPEN
KONTAKT, KÆRLIGHED OG KONSEKVENT
Opdragelse af hvalpen foregår dels hos opdrætteren, men selvfølgelig mest i hvalpens nye hjem.
Inden hvalpen kommer hjem skal familien aftale, hvad hvalpen må og ikke må. Hvis der er børn i
hjemmet skal disse have nøje instrukser om, hvordan hvalpen skal opdrages. At råbe, skrige og slå
fører intet godt med sig og er helt unødvendigt.
Aftal et STOP ord, f.eks. FY, FØJ eller NEJ (her skal hele familien være enig) denne kommando udtales
i en klar og moderat høj tone, når hvalpen gør noget den ikke må f.eks. bider i bordbenet. Denne
kommando skal altid efterfølges af noget spændende f.eks. leg med legetøj – en godbid eller trække
leg. (SE AFSNIT MED INDLÆRING AF STOP KOMMANDO PÅ SIDE 9)
Aftal et ROSE ord som ALTID udløser en godbid. Ordet skal/kan anvendes i stedet for en klikker. Det
skal være et kort let ord som KLIK eller YES. Brug ordet lige i det øjeblik hvalpen gør noget rigtigt.
F.eks. når den søger kontakt med dine øjne. Eller lige når den sætter sig eller kommer når vi kalder.
Aftal et TILFREDS ord – f.eks. Dyyygtiiig som kan siges når man generelt er tilfreds med det hvalpen
gør, dette ord behøver ingen godbid efterfølgende men f.eks. klap, kæl eller leg.
Vær altid konsekvent – må hvalpen ikke hoppe op i sofaen om mandagen, så må den heller ikke alle
de andre dage. At være konsekvent betyder at man altid gør tingene ens HVER gang.
Kommer hvalpen med en af dine højhælede nye sko – skal du ikke råbe, skrige og løbe efter hvalpen,
byt med en godbid og ros hunden når den afleverer. På samme måde som havde det været en pind
eller bold, og flyt så dine dyrebare sko op på øverste hylde.
Konflikter mellem hvalp og ejer: Når du står i en konflikt med hvalpen som du er nød til at reagere
på, hjælper det ikke at slå, ruske eller nive hvalpen i øret – (hvalpen bliver bange for dig, mister
tilliden og respekten) – det er en bedre løsning at vælge ”PINNING”. Det er en metode som
hundemoderen bruger hvis der skal sættes en fysisk grænse for hvalpen i en konfliktsituation og det
vil være mindre tillidsbrydende for hvalpen at opleve denne
konfliktløsning.
”Pinning” går i sin enkelthed ud på følgende: I det øjeblik hvalpen f.eks.
bider i bordbenet tager du fat med hånden omkring snuden på hvalpen
eller hvis det er en lille snude så bruger du bare tommel- og pegefinger,
(pas på ikke dække hvalpens øjne) og holder hvalpen stille, du skal ikke
klemme, bare holde med et greb, så den ikke trækker sig væk. Forhold dig
ellers neutral -sig din stop kommando (kun én gang) når hvalpen er stille,
slipper du, samtidig med at du roser roligt. Hvis så den lille frækkert starter igen, så gentager du
bare din ”pinning” – VÆR KONSEKVENT og bliv ved til hvalpen forstår.
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INDKALD – Den vigtigste kommando at lære den nye lille hvalp
Det er vigtigt at lære hvalpen at komme med det samme du kalder. Dette indlæres nemmest mens
hvalpen er 8-10 uger – i denne alder går den ikke mange skridt fra dig og det er med at udnytte dette.
Tag ud i en hundeskov eller et andet stort område der gerne er indhegnet, slip hvalpen løs og gå lidt
rundt. Når hvalpen er kommet et lille stykke fra dig sætter du dig på hug og siger hundens navn
tydeligt - helst kun en gang-, når hvalpen kikker på dig siger du ”kom” eller ”her” vender hoved bort
fra hvalpen og rækker hånden frem med en helt uimodståelig godbid i – det skal være en super
godbid du kun bruger til indkald og noget hvalpen er helt vild med f.eks. fiskefrikadelle,
dåsekattemad, leverpostej – brug kun ganske lidt. Det er fint hvis du, mens du kikker bort fra hvalpen,
smasker lidt og blinker meget langsomt med øjnene. Når hvalpen har været henne hos dig skal den
IKKE i snor men have lov til at løbe igen. Sig ”Fri” når hvalpen må løbe igen..
Denne øvelse gentager du mange gange på jeres lille gåtur, når I så skal hjem så kalder du igen på
hvalpen ” FIDO – (når hvalpen kikker siger du) KOM” husk at sidde på hug og vend hoved bort, - mens
hunden så gnasker godbidden i sig løfter du hånden (med en godbid i) lidt så hvalpen sætter sig –
sig ”SIT” efterfulgt af dit roseord og mere godbid og sæt så rolig snoren på hvalpen. Det er vigtigt at
kommandoen ”FIDO KOM” ikke i hvalpens lille hjerne forbindes med … nu skal jeg have snor på –ØV.
Så derfor sluttes øvelsen med kommandoen ”SIT” – denne ”SIT” kommando bruger du selvfølgelig
også når i starter gåturen hjemmefra og hvalpen skal have snor på.
Når hvalpen er blevet dygtig til at komme når du kalder, skal du til at gøre øvelsen lidt sværere, tag
f.eks. hele familien med i hundeskoven og når hvalpen så henrykt løber rundt om jer alle sammen så
prøver du dit indkald – hvis hvalpen hverken hører eller kommer så fortvivl ikke… bed familien om at
stå bom stille og kikke væk fra hvalpen, mens du prøver indkaldet igen. Dette skal måske gentages et
par gange, eller vent til hvalpen kikker på dig før du kalder – og husk super gode godbidder.
Du kan lege indkald i huset – lad et familiemedlem holde hvalpen, selv gemmer du dig i et andet rum
og kalder på hvalpen – ”FIDO KOM” når hvalpen så finder dig skal der roses og supergodbidderne
deles rigeligt ud – gentag øvelsen hvor det er dig der holder hvalpen.
Det næste bliver indkald på hundetræningsbanen – her skal du måske næsten starte forfra med kort
afstand og lidt væk fra de andre, men hurtigt lærer hvalpen også dette. ( se afsnit om træning af
hvalpen, indkald.)
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VENTE/BLIV – LÆG DIG – KURV/ TÆPPE
Det er en god ide at lære hvalpen kommandoen ”KURV” eller TÆPPE”. Her skal hvalpen gå hen på sit
tæppe eller op i sin kurv og blive der i ro til der bliver sagt fri. Dette indlæres bedst når hvalpen er
træt. I begyndelsen kan man sidde ved siden af hvalpen og nusse og give godbidder, det skal være
meget positivt. Gå langsomt frem og pas på det ikke bliver en straf at gå på tæppe eller i kurv.
Tag evt. tæppet med til hvalpetræning og brug det der når hvalpen skal være i ro.
Hav gerne flere liggepladser/tæpper til hvalpen, det skal være en behagelig og blød plads.
Man kan også lære hvalpen kommandoen ”læg dig”. Her må hunden rejse sig efter et stykke tid - det
er ikke det samme som ”dæk” denne kommando bruges udendørs og her må hvalpen ikke rejse sig
før den får en anden kommando. ”Læg dig” kommandoen bruges når hvalpen bare skal ligge et
øjeblik indendørs og indøves mens hundeføreren sidder på gulvet med hunden og f.eks. børster den.
Når hunden af sig selv lægger sig – siges kommandoen ”læg dig” og der roses og gives godbid.
En anden vigtig kommando er ”VENTE” eller ”BLIV”. Her skal hvalpen blive, hvor den er til den får en
anden kommando f.eks. værsgo.
Brug ”vente” inden hvalpen skal hoppe ud af bilen eller skal ud af havelågen – blive i kurven – vente i
ro inden snor bliver sat på – vente inden man går over gaden. (se afsnit ”den første træningsaften”)
Dette er også tre vigtige kommandoer din hvalp skal lære – og det kan ikke gå hurtigt nok.
Start allerede i den første uge du har hvalpen. Kommandoen ”vente” kan være med til at forhindre
en ulykke (hvalpen ryger ud af bilen når døren åbnes og bliver måske kørt over) – ”Tæppe” og ”Læg
dig” får hvalpen i ro så både børn og voksne lige kan få en pause og skaber balance i familien.
Gør øvelserne til en sjov leg og brug mange gode godbidder. Disse kommandoer er nemmest at
indlære når hvalpen er lidt træt eller lige efter en god gåtur.
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RENLIGHED
Hvalpen skal selvfølgelig gøres renlig. Det er én af grundene til at mindst et familiemedlem holder
ferie de første 14 dage til 3 uger når den nye hvalp kommer. Hold øje med din hvalp og luk den ud når
den har sovet, spist eller leget voldsomt. Stå op om natten og luft hvalpen den første uge.
Den første uge til 14 dage skal du gå med hvalpen ud i haven og her skal der ikke leges (så glemmer
den bare at tisse) ros hvalpen når den gør det den skal og så kan du lege lidt bagefter (ingen leg når
hvalpen skal ud at tisse om natten). Du kan med fordel gå ved siden at hvalpen og sige tis – tis- når
den går rundt for at finde et godt sted at tisse, efter nogle uger kan du faktisk på kommandoen ”tis”
få hunden til at tisse.
Brug altid den samme dør til at lukke hvalpen ud af når den skal tisse og hav gerne en avis liggende
lige før døren. Hvis du er opmærksom på din hvalp vil der ikke gå ret mange dage før den er renlig. De
fleste hvalpe vil søge mod døren efter et par dage og hvis uheldet er ude er det gerne på avisen det
sker. Hanhvalpe er som regel lidt længere tid om at blive renlige end tævehvalpe

HOPPE OP AF FOLK
Hundens naturlige hilseadfærd er at søge kontakt med modpartens ansigt, puffe og slikke i
mundvigene. Forebyg hopperiet ved at alle i familien går på hug i hundens niveau, bed også gæster
gøre det samme. Forsøg at gøre hilse ceremonien rolig, du kan måske aflede hunden ved at give den
noget at bære på – en lille kurv, en apportbuk eller lign. Træn dette mens hvalpen er lille.
Hvis det er en lidt større/ældre hund der hopper op af folk eller er lidt vild når du kommer hjem – så
forsøg i første omgang at vende siden til hunden så den mister fodfæstet, beløn kun hunden når alle
fire poter er på gulvet – eller skub roligt hunden væk med begge hænder og ros den når den igen står
på gulvet. Køb en dummy (en aflang stof-/læder-/lærredssag) helst med en strop i - giv hunden den i
munden mens du holder i den anden ende lige så snart du kommer
ind af døren – ikke ruske- løb lidt rundt med hunden (uden at sige
noget) slut med et ”SLIP” og byt med en saftig godbid.
Du kan også bruge din stopkommando efterfulgt af en sit
kommando – men her skal du ALTID huske at rose hunden og give
masser af godbidder.
Straf aldrig en hvalp/unghund for at hoppe op – hilseadfærden er
en venlig handling.
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BIDE I TING
Brug din stopkommando. Det skal altid være det samme ord hele familien bruger når hvalpen skal
stoppes. Hvis du kan komme til det kan du også bruge ”PINNING”. Det er den måde hundemoderen
stopper hvalpen i at gøre noget den ikke må. Se under afsnittet ”Pinning ” på side 2
Husk at fjerne værdifulde genstande i den første hvalpetid eller indtil hvalpen kan stopkommandoen.
Giv ALTID et alternativ til det forbudte, f.eks. en ruske leg med en gl. strømpe eller en godbid.
Tag aldrig unødigt noget fra hvalpen, så der opstår kamp. Lav en byttehandel med noget andet der er
meget sjovere. Sig ”slip” eller ”tak” når du tager noget fra hvalpen/hundens mund.
Hvis hvalpen/hunden viser tendenser til at være vagtsom over for sine ”trofæer”, så byt med
godbidder for at bevare fortroligheden.
Sørg for at hvalpen har flere stykker legetøj, som den synes om. Skift tit ud og husk at lege med
hvalpen (hos os har vi et hav af bamser, bolde og sokker med knuder på, hver 14 dag bliver det halve
af dem puttet i vaskemaskinen og bagefter tørret – så er det som at få nyt legetøj). Giv hvalpen nogle
opgaver hvor den gerne må bide i tingen f.eks. den tomme toiletrulle som du lukker i hver ende, efter
du har puttet en lille godbid inden i. Andre små papæsker med guf i som måske er lukket med tape.
Løb ALDRIG efter en hvalp/hund, hvis den har taget noget den ikke må. Forsøg at ignorere den og lav
en rolig bytteleg.
Lær børn i familien at stå bom stille, hvis hvalpen begynder at bide dem, børnene kan evt. komme
med en høj pibelyd. (betyder slip på hundesprog)
Igen -vær konsekvent – hvalpen kan godt lærer at den gerne må bide i en dejlig Birke gren men ikke i
bordbenet.
Ved alene hjemme situationer skal der i det rum, hvor hvalpen er, ikke være ting i hvalpehøjde som
den ikke må bide i, men mange andre sjove ting den kan bide i eller pakke ud.
Hvis hvalpen bider helt vildt i både dør og karm osv. Når den er alene – er det tegn på angst - og så
skal der trænes forfra med alene hjemme kun få minutter ad gangen og hvalpen skal miljøtrænes
med henblik på at øge selvtilliden.
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ALENE HJEMME
Alene hjemme-problemer kan være en store belastning for både familie og hvalp. Hvalpen
foretrækker at være sammen med sin flok og det er derfor vigtigt via tillid at lære den lille pelsklump
at blive efterladt i hjemmet. Flere hvalpe/hunde reagerer med angst, når de forlades så det skal vi
helst undgå. Derfor er det en god ide at bruge en del tid på at lære hvalpen at have tillid til, at vi
ALTID kommer tilbage til den.
Start ”alene hjemme træningen” efter I har været ude at gå eller lege i haven så hvalpen er træt og vil
lægge sig for at sove. Hundeføreren har i forvejen fundet 3 ord han altid vil sige til hunden som
afsked når han går. F.eks. ”pas på huset” – ”kommer snart igen” eller lign. (Ikke noget med at nusse
eller kramme) mens hvalpen ligger træt og tilfreds i sin kurv. Hundeføreren siger ”pas på huset” og
går ud af rummet (uden at lukke døren) og i første omgang bare ind i et andet rum – vær stille ca. ½
min. og gå ind i rummet med hvalpen igen. Gentag dette hver gang hvalpen er blevet aktiveret og
frivillig lægger sig for at sove. Meget hurtigt er det hoveddøren hundeføreren går ud af for hurtigt at
komme ind igen.
Øg tiden LANGSOMT. Vi taler om halve minutter her… sørg for at der ligger godbidder rundt omkring
eller små pakker med godbidder i, som hvalpen kan pakke op hvis den når at vågne inden du
kommer. Senere skal hundeføreren gå selvom hvalpen endnu ikke er faldet i søvn – husk godbidder
og lignende og vær stadig kun kort tid væk.
Efterhånden skal det være sådan at hundeføreren tager både frakke og sko på inden han går ud af
døren.
I starten trænes alene hjemme flere gange om dagen, senere laves denne øvelse om morgenen eller
formiddagen, så hvalpen gradvis ændrer sit søvnmønster så den til sidst sover det meste af tiden
hundeføreren er væk.
Gradvis og i hvalpens tempo øges tiden, den er alene. Den må ikke forlades i længere tid end den kan
magte. Begynder den at hyle eller gø, er man gået for hurtigt frem.
Husk at hvalpen jo er en lille klog fyr, så den regner hurtigt ud at du ikke kører, hvis ikke du både har
overtøj på, har raslet med bilnøglerne, startet bilen osv.
Fortag alene hjemme-træningen positivt og i hvalpens tempo så det bliver en del af hverdagen, det
må ikke opleves traumatisk.
Brug meget tid til denne træning og pas i sær på når hvalpen er mellem 4 – 7 mdr. jeg kalder
det ”spøgelsesperioden” her kan hvalpen pludselig blive bange for kendte ting.
Sørg for at hvalpen har været hele haven igennem og har tisset af – lav lidt mentaltræning og kontakt
træning med den (finde godbidder under urtepotter, få godbidder ud af aktivitetsbolde osv.)
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Lav daglige ritualer som foretages inden afgang- der skal være ro om hvalpen – snak og nus ikke med
den – gør godbidspakkerne klar, fyld aktivitetsbolden og lignende – tag overtøj og bilnøgler – læg
gufferne til hvalpen og sig ”pas på huset” gå ud af døren og lås efter dig – start bilen og kør.
Det er strengt forbudt at have travlt om morgenen, jo roligere det hele foregår jo bedre for hvalpen.
Hvalpen bør ikke være alene hjemme mere end seks timer. Det kan måske være umuligt at honorere,
men så prøv at få en nabo eller hundesitter (over 15 år) til at komme og lufte lille Fido i haven ½
times tid.
Bestem hvilke rum hvalpen skal være i når den er alene hjemme og fjern så ”uerstattelige” ting i
hvalpehøjde. Det er bedre at forebygge. Gør det hyggeligt for hvalpen med adgang til frisk vand og
legetøj og ting den må bide i. Aftal med hundesitteren hvor nøglen til huset er og hvor der ligger
bolde og andet legetøj, snor og lign.
Hvis du i forvejen har hund der kan være alene hjemme, er velfungerende og glad for den lille nye
hvalp, så går alene hjemme træningen jo som en leg. Men pas på, hvis du ikke træner den lille ny i at
være alene uden den ældre hund er der, så går det rigtig galt den dag du er nød til at tage den gl.
hund med og lade den nye hvalp blive hjemme. Hvis den gl. hund dør, kan det være meget traumatisk
for den nye hund, hvis ikke den allerede fra hvalp er blevet trænet for sig selv og kan klare at være
alene hjemme..
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STOPØVELSE
For at indlære en velfungerende STOP kommando kan man benytte nogle særlige forbudssituationer.
En effektiv øvelse er ”den forbudte godbid”: Start med at sidde ned foran hvalpen, i hånden (med
håndfladen opad) har du en lidt kedelig godbid, du åbner hånden og når hunden vil tage godbidden
siges ”NEJ” (eller hvilket stopord der er valgt) og du lukker hånden. Efter et par gange prøver hvalpen
ikke længere at tage godbidden, og så er det tid til at rose og give en lækker godbid med den anden
hånd.
Fortsæt øvelsen ved at lægge godbidden på gulvet eller andre steder. Husk ikke at råbe eller rive i
snor eller halsbånd, tal med en rolig men bestemt tone. Du skal ALTID have et alternativ til din ”nej”
kommando, godbid eller leg.
Øvelsen skal ende med, at når du siger ”nej” så stopper hvalpen op, kikker op på dig og afventer
et ”værsgo” eller en godbid eller leg.
Øvelsen kan gøres svær med noget rigtig fristende på et par tallerkener hvalpen skal gå uden om i
snor.

HÅNDTERING OG PLEJE AF DIN HVALP/HUND
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Væn din hvalp/hund til at blive undersøgt alle steder
Specielt hvis din hund bliver syg, er det en fordel, at den er vant til at blive undersøgt overalt.
Du bør selv jævnligt undersøge huden, neglene, ørene og tænderne.
Huden for at undersøge om hvalpen har tæger, lus, lopper eller udslet. Hvalpen vil oftest klø sig, men
ikke altid. Tæger bør fjernes straks. Snak med dyrlægen/din træner om forebyggelse af
tæger/lopper.
Neglene klippes, så de ikke er i kontakt med gulvet, når hunden står
normalt. Klip kun lidt af gangen, ellers kan det bløde kraftigt.
Ørene tørres kun i det yderste område . Brug f.eks. et stykke
køkkenrulle snoet om din finger. Er der ofte meget ørevoks, lugter øret, er det unormalt rødt og
varmt, kan der være tale om infektion. (kontakt dyrlægen)
Tænderne undersøges for misfarvninger og tandsten. Kraftig vedvarende lugt ud af munden kan
indikere at der er noget galt og hunden bør undersøges af en dyrlæge. Lær hunden at få børstet
tænder helt fra den er hvalp af. Tjek også om tandkødet er sundt. Det må ikke være meget rødt og
bløde. Efter let pres med fingeren bør tandkødet straks få farven tilbage. Er der meget tandsten skal
dyrlægen kontaktes.

START LANGSOMT
Udvælg et fast ”soigneringssted” hvor du har god belysning og hunden evt. kan sættes i snor. F.eks.
på terrassen/havestuen, læg en god skridsikker måtte på havebordet, sæt et par kroge i loftet så du
kan hænge en arbejdslampe op og en snor til hunden.
Kam, børste, negleklipper, tandbørste m.m. skal du have samlet i en krukke eller æske. Massere af
dejlige godbidder i en anden æske med låg.
Begynd med at vænne hunden til at blive løftet op på bordet, eller lav en god bred rampe som
hvalpen kan lære at gå op af. Lad den slappe af og giv mange godbidder – gør det hver dag. Gradvis
øger du tiden på bordet og begynd at børste/nusse hunden og kikke på poterne og tænderne. Når du
begynder at klippe negle så vær tilfreds med en negl ad gangen og optrap stille og roligt. Er du
tålmodig her spare du mange timer og ærgrelser senere når hvalpen bliver ældre og større.
Når hvalpen slapper af på bordet skal du ikke kaste dig over den og give den hele turen – tag det
roligt – det skal være hyggeligt – og husk - læn dig ikke ind over hunden (det betyder truende adfærd
på hundesprog.)

RO I UNDERSØGELSEN Sørg for, at der er fred og ro omkring dig og din hund, når den bliver
undersøgt på bordet. Specielt i starten er det ikke en behagelig situation for din hund, så sørg for at
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den ikke behøver at koncentrere sig om andre end dig (det er svært at stå stille, hvis børnene leger
med en bold lige i nærheden).

SLUT ALTID MED NOGET POSITIVT OG RART
Det kan godt betyde, at du unødvendigt tørrer øret en gang til, bare ganske let. Eller lader kammen
kører ned af ryggen en ekstra gang. Som det sidste bør du nusse med hunden (f.eks. på maven) så
den husker situationen som rar og afslappende. Spring ikke hurtigt op fra din stol eller flyt dig hurtigt
væk fra hunden, men gør alt stille og roligt. Snoren tages af hunden og den løftes forsigtig ned på
jorden.
KONTAKT DYRLÆGEN HVIS DU ER I TVIVL ELLER SYNTES NOGET VIRKER UNORMALT

AT LØFTE EN HUND
Løft aldrig en hvalp/hund som du løfter et barn – hundens forben og skulder kan ikke bære resten af
hundens krop.
Jeg sætter mig på hug (uden at bøje mig ind over hunden) så jeg kommer ned til hunden, og strækker
hånden frem, som hunden kan sætte sine poter på. Allerede her er hunden med i løftet. Jeg tager så
rundt om bagben/mås og herfra kan jeg løfte forsigtigt op og ind til mig (det er en lille hund). Hunden
er med og forberedt på, hvad der skal ske. (Min den store hund løfter jeg som billede 1.) Her er andre
løftemuligheder:

.

SOCIALISERING OG MILJØTRÆNING AF HVALPEN
En vellykket socialisering og miljøtræning er altafgørende for hvalpens fremtid.
Perioden optil 16 uger kræver uendelige ressourcer. Imidlertid vil det arbejde,
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der lægges i at give hvalpen de optimale muligheder for at indtage den nye
verden, betale sig så rigeligt på længere sigt.

SOCIALISERING – HVALPEN SKAL SOCIALISERES TIL ALT LEVENDE
Den skal lære, via erfaring, at forholde sig trygt og tillidsfuldt til mennesker, små som store, mænd og
kvinder, børn i alle aldre, enkelvis eller flere sammen. Den skal møde dyr af alle slags og forholde sig
til disses adfærd og især skal hvalpen møde andre hunde i alle størrelser, farver og alder.
Generelt kan man sige, at det hvalpen oplever i denne periode vil den opfatte som en selvfølge. Det
gælder både positive og negative oplevelser. I denne periode dannes hvalpens verdensbillede.
Vær opmærksom på at negative oplevelser i socialiseringsperioden sætter varige spor.

MILJØTRÆNING – HVALPEN SKAL LÆRE AT FORHOLDE SIG TILLIDSFULDT OG
ROLIGT I FORHOLD TIL DIVERSE TING BÅDE INDE FOR BOLIGEN OG UDENFOR.
Den skal lære, via erfaring, at forholde sig trygt og tillidsfuldt til biler og motorcykler, trafik, elevator,
tog og bus, cyklister, sø og hav, grus og sten, agility tunnel og bobbelplast, stige der ligger på græsset,
skov, hede, støvsuger og græsslåmaskiner, gryder og potter, grill og gadefest, lugt og støj, paraplyer
og parasoller og ikke mindst skud og fyrværkeri m.m.

Hvalpens socialiseringsfase går til ca. 16 uger (ca. 4
mdr.) Vi har således 8 uger at gøre godt med og det
er faktisk ikke lang tid, når man tænker på alt det
der skal nås! Erfaringer i de første 16 uger danner grundlag
for den fremtidige forståelse af verden. Oplevelser tjekkes,
tolkes og forstås ud fra denne korte periodes erfaringer.
Hvalpen kan i denne alder generalisere sine oplevelser (dvs.
møder den en venlig sort hund i denne alder som den er tryg
ved, vil den også være tryg ved den næste sorte hund den
møder – også når den bliver mere end 4 mdr).
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