


G i v  m i g  n o g e t !
Denne hvalp puffer til sin mors læber, og
det betyder: ”Giv mig noget!” for hos hun-
denes stamfædre, ulvene, kastede moren
mad op til hvalpene ved dette signal. Det
gør hundemødre også i begyndelsen.
Senere er det mest en hilsende og beroli-
gende gestus.

S l å s k a m p e

Det kan også gå over gevind. Men de ple-
jer at afgøre striden selv. Man skal bare
holde øje med, at den underlegne ikke bli-
ver alt for tyranniseret. Det er som regel
kun en efterligning af en rigtig slåskamp.

H ø j t  a t  f l y v e
Hvalpe hopper tit op ad mennesker. De
gør det ikke for at ødelægge tøjet, men for
at slikke ”snuden” venligt. Det er bare
ærgerligt, at ”snuden” sidder så højt oppe.



Så nemt er det 
at forstå hvalpe 

K o m  o g  l e g  m e d  m i g !

Den lille springer spaniel hopper rundt om den lodne hund og gør. Hvalpen laver samtidig
alle mulige grimasser og sætter ”legeansigtet” på for at opfordre den anden hund til at lege.

U h ,  h v a d  e r  d e t ?

Da den lille labrador er en typisk ”vand-
hund”, tøver den ikke ret længe. Hvalpe
må lære mange ting at kende de første
måneder af deres liv, så de senere kan fær-
des sikkert i deres omverden.

H u n d e t r æ t

Lige pludselig bliver hvalpe hundetrætte.
De har også brug for masser af søvn for at
vokse og bearbejde de mange indtryk og
samle energi til at finde på nye ting.



Fa n g  m i g !

Fangeleg er noget af det allerbedste for en
hund. Den ene hund farer af sted, og så
løber den anden efter. Hvis den bliver ind-
hentet, slås de lidt, og så er det af sted
igen, nogle gange i omvendt rækkefølge.

H v a l p e n  t j e k k e s
De to voksne hunde undersøger hvalpen
nøje. Det er ret ubehageligt for den, så
den gør sig lille og tager halen mellem
benene.

J u b i i ,  u d  a t  g å  t u r !

Hvalpe er temmelig voldsomme, når de er
glade og ivrige. De hopper, hiver og river.
Pas på, at din hvalp ikke bliver overan-
strengt, for dens led kan ikke holde til al
den aktivitet, den gerne vil kaste sig ud i.



U d g r a v n i n g e r

Nogle hunde elsker at grave. Musehuller og muldvarpeskud inviterer til større udgravninger og
bliver rodet op i stor stil. Hvis man er heldig, kan man få fat i en lækker muserede på denne
måde.

L i l l e  o g  p å  v a g t
Nu bliver hvalpen grundigt tjekket. Den
lægger sig på ryggen, viser sin mave og
signalerer på denne måde underlegenhed.
Hvis den voksne hund er vant til at
omgås hvalpe, vil den straks lade den
være i fred.

I k k e  f o r  h å r d t
I leg lærer hvalpe også, hvor meget de kan
tillade sig at bruge tænderne. Hvis de
bider for hårdt, hyler den anden op og
forsvarer sig eller har ikke lyst til at lege
mere. Næste gang bliver der nappet mere
forsigtigt.



44

Valg og tilpasning                  6

Parat til en hvalp?
Hvor heldigt at være din hund                   8

Er der plads til en hund i dit liv?             
De rette omgivelser                                  10

Sådan finder du din drømmehund         
Den skal passe ind i familien                   12

Den fødte familiehund findes ikke          
Ingen returret                                         14

Ekstra
Hundeannoncer
og hvad der ligger bag dem                       16

Hvad er en god opdrætter?
Den optimale legestue for hvalpe             18

Din hvalp er stadig hos opdrætteren, men:
Nu begynder hundeeventyret                   20

Forberedelser før ankomsten
Giv dig god tid                                          22

Nu skal du hente din lille guldklump
Tryghed fra første dag                               24

For børn
Nu er du dens bedste ven                         26

Fra tilpasning til hverdag
Et skønt hundeliv på 30 dage                    28

Oversigt
Basisudstyr til hunden                              30

1



Indhold 5

Fodring og pleje               32

Giv hvalpen sund og lækker mad
Hvad vil hvalpen genre have?                       34

Fuldfoder, men det rigtige
I junglen af hundefoder             36

Ekstra
Fuldfoderets ABC                                  38

Hjemmelavet – på den rigtige måde!
Friske råvarer                                           40

Opfyld din hunds drømme
Næring for sjælen                                   42

Klar til vaccination
Et lille stik med stor virkning                    44

Er din hund sund og rask?
Kend tegn på sygdomme                          46

Ubudne gæster
Skovflåter, lopper & co.                          48

Pelspleje som hyggestund
Den blide tur med børsten                        50

Overs igt
Pasningsplan                                  52

2 Træning og beskæftigelse  54

Så lille og allerede en personlighed
Ballademager eller stille og rolig?              56

De første ture i det fri
Start i det små                                        58

Ekstra
Renlig i 8 trin                                           60

Små grundsætninger i træningen
Giv kærlighed, ros og vær rolig          62

Det bør hvalpe kunne
Sit, dæk, kom og bliv                                64

Tag hensyn
Lær gode manerer                                  66

Overs igt
Træn med fornuft 68

Information 70

Register  71
Infohjørne  72

3



66



1
Valg og      
tilpasning

Hvor heldigt at være din hund      8

Sådan finder du din drømmehund 12

Nu begynder hundeeventyret        20

Nu er du
dens bedste ven               26

Basisudstyr til hunden                  30

Oversigt

BØRN
Fo r

7




