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Syfte
När beslutet är taget om att man ska skaffa en valp så väntar en spännande
tid framför oss och tiden känns ofta som den går alldeles för långsamt innan
det är dags för nykomlingen att komma hem till sin nya familj. Men det finns
en del fallgropar på vägen. Är vi införstådda i valet av ras? Är just denna uppfödaren rätt för oss? Det finns en hel del som man ska tänka på innan vi definitivt bestämmer oss.
Detta är en förberedande onlinekurs som ger den blivande hundägaren redskap till sitt kommande valpköp. Du får en stöttande vägledning i valet av ras
och uppfödare samt en god förberedelse inför valpens hemkomst och första tid
i sitt nya hem.
Kursdelen som rör valpens hemkomst och första träning är utmärkt för hela
familjen så att valpen får en så bra start som möjligt tillsammans med er.

Innehåll
ǷǷVilken ras ska jag välja?

Vad ska hunden användas till?
Vilka kända sjukdomar finns registrerat på rasen?
Hur mycket tid för fysisk och mental stimulans är jag beredd att lägga ner på min
hund? Vill jag ha en ras som kräver mycket pälsvård?

ǷǷHur ska jag tänka kring val av uppfödare?

Hur har valpens tid hos uppfödaren sett ut?
Finns det möjlighet att träffa tiken och kanske till och med hanhunden som är föräldrar
till valpen?
Vad har uppfödaren för rutiner med sina valpköpare efter valpen flyttat till sitt nya
hem?
Har uppfödaren dolda fel försäkring?

ǷǷVad behöver jag förbereda innan valpens ankomst?

Vilken utrustning behöver jag införskaffa?
Hur ser försäkringsskyddet ut?
Hur valpsäkrar jag hemmet?
Vem ska vara hemma med valpen och hur mycket ensamhetstid kommer hunden få i
vuxen ålder?

ǷǷHur får jag min valp rumsren?

Här får ni enkla tips och råd hur man
på ett lämpligt sätt får valpen rumsren.

ǷǷHur får jag min valp trygg i sitt nya
hem?

Här lär vi oss enkla knep som gör att
valpen känner sig trygg och lugn i sitt
hem, vi lär oss hur vi ska agera i olika
situationer som ofta uppstår.
ǷǷVilka övningar kan jag börja göra med
min valp för att förbereda den inför
vuxenlivet med jakt och familjeliv som
grundpelare.
ǷǷEnkel hälsovård

Här lär vi oss hur vi tränar valpen på
att uppskatta den vardagliga vården.
Kursen kan även bokas som föreläsning, kontakta oss för mer information.

