
Hvalpens første tid 
Skrevet af DKK uddannet opdrætter 
Mia Filskov - Kennel CherryFlower 
🌸

01

02

03

04

05

Lad den undersøge sit nye hjem
Det kan være en god idé at medbringe noget fra kennelen, som 
kan dufte velkendt for hvalpen. Et håndklæde, bamse eller tæppe, 
som I tager med hjem og ligger på hvalpens 'fristed'. Det kan 
være i en hundekurv. Her kan donut-sengen helt klart anbefales, 
da den giver en tryghedsfornemmelse for hvalpen, der pludselig 
er uden sin mor og søskende. 
Vis hvalpen at det er et fristed, når den er 
i sin kurv ved kun at snakke og nusse den 
når den går ud af kurven. Det er specielt 
vigtigt at fortælle børnene i hjemmet. 

Hvalpens navn
At træne hvalpen til at komme når man kalder dens navn er noget 
af det første, som du kan træne med din hvalp. Du kan allerede 
begynde denne træning fra første dag, efter hvalpen har været 
rundt og kigge i hele huset. 

Socialisering
Når de første par dage er gået er det tid til at komme ud og opleve 
verden med det nye familiemedlem. Socialisering er så vigtig i 
denne alder og kan være altafgørende for hvalpens psyke som 
voksen hund senere i livet. Sørg for at møde så meget nyt som 
muligt. Det gælder mennesker, gågader, strande, skilte, høje lyde 
osv. Det er her meget vigtigt ikke at pylre om hvalpen, men derimod 
rose og lege med hvalpen under nye udfordringer. Det kan være en 
god idé, at besøge en kæledyrsforretning, så hvis du ikke bor for 
langt væk, så kom et smut ned i PetsPerfect, hvor du kan få en 
guided tour gennem butikken og din hvalp kan få et gratis 
sundhedstjek af veterinærsygeplejersken. 

Gåturen
Når dit lille nye familiemedlem skal med på tur er det vigtigt at 
være i besiddelse af både snor og sele eller halsbånd. Jeg 
anbefaler, at man starter ud med en sele der kan justeres i 
størrelsen. Efterfølgende når hvalpen er et halvt år gammel og 
ikke vokser så meget mere i højden kan man gå over til en lidt 
mere holdbar sele og kvalitetshalsbånd. 
Jeg anbefaler og bruger skiftevis både sele og halsbånd fra DogCopenhagen. 

Alene hjemme
På et tidspunkt er det nødvendigt, at lære hvalpen er være alene 
hjemme. Det kan være en god idé at starte med en eller to timer 
alene. Det kan her være godt med noget der kan distrahere 
hvalpen, som noget aktiveringslegetøj, så hvalpen ikke gør et 
stort nummer ud af at være ladt til sig selv. 
Herunder ses noget af det gode aktiveringslegetøj, som jeg vil 
anbefale.

Foder
Noget af det vigtigste, som du skal overveje når du får en hvalp er, hvilket foder du 
skal give den. Foderet kan have en stor indflydelse på hvalpens livskvalitet, da 
nogle hunde har brug for andre vitaminer og proteiner end andre hunde. Her er det 
vigtigt, at I holder for øje, hvad det foder, som I overvejer til jeres hvalp indeholder. 

Jeg anbefaler og bruger selv nedenstående foder, da det både er en god og sund 
ingrediensliste og begge typer foder indeholder INGEN hvede, som ofte kan være 
med til at give fx retriever racen røde og kløende øre. Dette gælder selvfølgelig ikke 
alle. 

Det er meget individuelt, hvilket foder der passer bedst til hunden. Det bedste ville 
være, at få en god rådgivning nede i butikken eller pr. mail (info@petsperfect.dk) 
eller gennem en telefonisk samtale med en af de dygtige og uddannede fagfolk i 
butikken på (+45 7467 6774) 

Klik her for at se den på 

webshoppen.

Det er vigtigt, at du bruger nogle virkelig lækre 
godbidder til at lære hvalpens dens navn. Jeg bruger 
sig disse til højre. 
Sæt dig ned og giv godbidden til hvalpen imens du 
siger dens navn. Efter et par gange øger du 
afstanden og det fortsætter du med i 5-7min. Hurtigt 
har hvalpen lært sig navn. Gentag hver dag. 

Klik her for at se dem på 
webshoppen

Klik her for 
at se dem på 
webshoppen
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Essential Foods 
Klik her for at læse mere

Brit Fresh
Klik her for at læse mere

https://petsperfect.dk/produkt-kategori/hund/hunde-soveplads/hundekurve/
https://petsperfect.dk/?s=dog+copenhagen+sele
https://petsperfect.dk/produkt/w-west-paw-qwizl-orange/
https://petsperfect.dk/produkt/m-busy-buddy-bristle-bone/
https://petsperfect.dk/produkt/i-stor-aktiveringsbold-til-godbidder/
https://petsperfect.dk/produkt/w-west-paw-qwizl-orange/
https://petsperfect.dk/produkt/i-stor-aktiveringsbold-til-godbidder/
https://petsperfect.dk/produkt/m-busy-buddy-bristle-bone/
https://petsperfect.dk/produkt-kategori/hund/hundefoder/essential-foods/
https://petsperfect.dk/produkt-kategori/hund/hundefoder/brit-fresh/

