Gode tips til
en valpeeier

Valp

 Ikke heng deg opp i at
hunden skal lære så mye den
første tiden, først må den få
lære å være hund

 Tålmodighet er roten til alt
godt med valper!

Linda Rolijordet

 Uansett hva valpen din gjør,
så er det ganske sikkert helt
normalt for en hund på den
alderen.

Tlf: 90610078
E-post:
hundetrenerlindarolijordet@outlook.com

 Fokuser på sosialisering og
miljøtrening

Hundetrener Linda Rolijordet

Trening av valp
Du trenger ikke å lære hunden din så mange
triks den første tiden. Fokuser på enkel
hverdagslydighet.
Tren i korte økter. Her snakker vi kanskje bare
noen sekunder, men pass på å ta gode pauser
slik at ingen av dere rekker å bli lei. Treningen
skal være gøy for dere begge! Vær konsekvent
og vær klar over at det går over!

Valpers utvikling
Når hunden er 4-10 uker gammel, utvikler den
en nærhet til andre som de husker hele livet. De
er mest åpne for nye familiemedlemmer i denne
fasen. Omgivelsene rundt den gir inntrykk, og
hunden utvikler seg mye mentalt.
Når hunden er 8-12 uker gammel har de ofte
fryktperioder. Da er det viktig med forsiktig
sosialisering, da hunden kan reagere med frykt i
stedet for nysgjerrighet.
Når hunden er over 10 uker gammel begynner
den å lære seg konsekvenser av atferd, og de blir
gjerne overnysgjerrige, entusiastiske og søker
kontakt, nærhet og oppmerksomhet.
Ved å leke med andre hunder lærer hunden å
være hund. Den lærer bitehemming og
dempende signaler.
Når hunden er valp vil den teste grenser. Den vil
også miste tenner, hvilket kan være smertefullt.
De vil prøve å frigi denne smerte med å tygge.

Bygg selvtillit! Ikke gi deg med
sosialisering og fokuser på mentale
aktiviteter.

Det beste du kan gjøre for å få en
hund rolig er å sette deg ned. Kanskje
må du sitte en stund, men det vil
fungere.

Av og til kan det å eie en vilter
valp bli mye. Ikke la sinne og
frustrasjon gå ut over en valp som
ikke vet bedre. Fjern deg selv fra
situasjonen!
Ikke gjør det vanskelig for dere selv.
Ta vekk tepper du ikke vil skal bli
tisset på eller sko du ikke vil ha
tygget i stykker! Jo mere «nei», jo
mer stress.
I en fryktperiode kan den plutselig
bli redd for postkasser. Ikke gjør noe
ut av det. Det går over.
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