Välkommen

Njut av
tiden med din
valp, det är en
härlig tid!

valp!

Under sommarhalvåret kommer många valpar till världen och flyttar så småningom
till egna hem. Det innebär även nya hundägare som ska upptäcka livet med hund
och göra sitt bästa för att fostra valpen till en trygg och trevlig individ för ömsesidig
glädje under lång tid framöver. Brukshunden bidrar med några korta tips för att
uppnå det allra viktigast – en god relation.
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Vmen det finns också individuella skillnader inom raserna

alpar är olika. Till viss del beror det på vilken ras de tillhör,

Bruks

samt yttre påverkansfaktorer som uppväxtmiljö och fostran.
Valpar är mycket formbara och att medvetet forma sin valp för
framtiden är en god investering för att få sin drömhund.

Det allra viktigaste

HUNDEN

Oavsett om du vill fostra din hund till en trevlig familjehund,
en framgångsrik brukshund eller något helt annat, så finns det
en sak du ska satsa stenhårt på – att skapa en god relation!
Även om du brinner av längtan att börja träna och uppfostra
hunden, så låt relationsbyggnaden komma först. Du kommer
att ha igen detta många gånger om och livet med din hund
kommer att bli så mycket roligare.

Arbeta på att skapa och behålla
en god relation till din hund.

Att vara en resurs
Att vara en resurs innebär att du ska vara den som står för
det som hunden tycker är roligt och uppskattar. Det handlar
till exempel om att ta initiativ till lek och aktivitet. Om hunden har lärt sig att det är du som erbjuder det som den tycker
är roligt, så kommer den att vända sig till dig med förväntan
och tycka om att vara nära dig. Det kan också handla om att
ge trygghet och vara den som tar ansvar för olika situationer,
samt erbjuder lugn om valpen blir rädd för något.

Lek med din hund!
Det första och enklaste är att du ska leka med din hund. Mycket och gärna! Valpar älskar att leka och om du blir dess bästa
lekkompis kommer du helt naturligt att bli en mycket viktig
person i hundens liv. Det finns många olika sätt att leka, tänk
på att variera dig och erbjuda nya spännande lekar. Ta med
valpen på roliga promenader där den får utveckla sina sinnen
med nosövningar och andra aktiviteter. Se till att dessa tillfällen blir glada och trevliga så att valpen skapar en positiv förväntan på er tid tillsammans. Att vara en resurs för sin hund
leder till en god relation och ett förbättrat samarbete, vilket är
av stor betydelse för den blivande vuxna hunden. Kom ihåg att
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relationer är färskvara som måste vårdas för att bestå. Fortsätt
att verka för en god relation även med den vuxna hunden, så
kommer er samvaro att fördjupas ytterligare.

Att se upp med

Valpar är uppfinningsrika och ibland prövar de vårt tålamod
hårt. Även om du blir arg eller besviken på din hund så måste
du försöka behålla ditt lugn. Kom ihåg att hundar aldrig ”jävlas”, det är ett mänsklig beteende som inte kan appliceras på
hundar. Om hunden gör något otillåtet eller inte lyder dig, så
beror det vanligtvis på att den inte har fått lära sig eller inte
har förstått. Det är vårt ansvar att lära hunden och vi kan inte
ställa krav förrän vi är säkra på att den vet vad vi förväntar
oss av den.
Du bör vara vaksam så att valpens tillvaro inte fylls av
”Nej-ord”. Om hunden upplever för många och för täta korrigeringar så kommer det att tära på er relation. Hjälp därför
hunden att lyckas och att utföra goda beteenden, så att du har
anledning att belöna och berömma. Fundera över hur er relation ser ut och se till att balansräkningen visar på mer beröm
och uppmuntran än korrigeringar.

Brukshundklubben finns för dig
Medan hunden är valp har du goda möjlighet att påverka
den positivt inför ert kommande liv tillsammans. Se till att
behandla valpen med respekt och kärlek samt att grundlägga goda vanor. Får du problem eller om något utvecklas i en
riktning du inte har tänkt dig, så kontakta gärna din lokala
brukshundklubb (SBK). Svenska brukshundklubben finns på
över 300 platser i landet och
här kan du få hjälp att utveckla
din hund i en positiv riktning.

Var en resurs
som tar initiativ till
lek och spännande
upplevelser.

