Lite information om valpen!
Det blev 10 stycken småttingar den 31/8-12 7 tikar och 3 hanar.
Mat och vikt
Valpen utfodras med Precept Plus Puppy 4ggr/ dag med ca 4-5 timmars mellanrum.
Vi har gett det torrt men tycker ni att den ”slukar” maten så häll på lite vatten.
Om valpen verkar mer hungrig, ge inte mer mat, utan ge t ex lite filmjölk istället.
Mer mat kommer bara att göra valpen tung och tjock, med resultat att de får problem
med lederna.
Under inga omständigheter ska det göras några tillägg av vitaminer, mineraler eller
annat som ni kommer få höra!
Det fodret som de går på är utformat och anpassat efter valpens behov.
När hunden är vuxen kan man ge extra olja när de fäller eller löper, rekommenderar
då varmt Nutrolin eller vanlig fiskolja.
Som ett riktmärke ska tikar gå upp ca 1 kg i veckan och hanarbör gå upp 1-1,5 kg i
veckan nu i början.
Mängden ökas efter varje kilo och det står i broschyren eller på foderpåsen hur
mycket valpen ska ha. Givan som står är MAX, om valpen inte äter allt så är det
ingen fara!
OBS! Mängden är torrsubstans och per dag uppdelat i 4ggr. Ser ni att valpen är lite
dålig på att äta upp så kan ni ganska snart gå ner till 3 ggr/dag. Runt 7-8 månader
kan ni gå ner på 2 ggr/dag.
Här har ni på ett ungefär hur mycket de ska ha per dag och kilo.
Puppy upp till 4 månader:
6kg 250gr, 7kg 268gr, 8kg 286gr, 9kg 304gr, 10kg 322gr, 11kg 340gr, 12kg 358gr,
13kg 376gr, 14kg 394gr, 15kg 412gr, 16kg 430gr, 17kg 448gr, 18kg 466gr osv.
Junior, från 4 månader: 14kg 320gr lägg sen på ca 10gr/ kg ökning upp till runt
8månader för tik och 10 månader för hane sen ska givan bli mindre.
Avmaskning och vaccinering
Valpen har blivit avmaskad med Banminth den 18/10 sista gången. När ni kommer
hem, så bör ni avmaska igen inom en vecka och den här gången med Axilur eller
annat likvärdigt, så att alla eventuella maskar försvinner.
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Valpen blev vaccinerad mot Parvo samtidigt med besiktningen och ska ha nästa
spruta när den är 12 veckor och då ska det vara trippeln (parvo, valpsjuka och
smittsam leverinflammation HCC) det finns även trippel med kennelhosta vacc som vi
rekommenderar.
Valpen blev även id-märkt med ett chip som sitter placerad under nackskinnet. Den
kan förflytta sig under hundens liv men inget man behöver oroa sig över.
Hantering och motion
Hanteringen är bland det viktigaste att lära valpen i tidig ålder, det underlättar så
mycket om ni måste uppsöka veterinär någon gång. Se till att känna och klämma
mycket på valpen, t ex titta i munnen, peta på tänderna, lukta i öronen, tryck på
trampdynorna etc.
Klipp klorna 1 gång i veckan, så slipper ni framtida problem med pulputväxt, vilket
kan leda till klobrott som gör väldigt ont och man MÅSTE uppsöka veterinär. Man får
även in en rutin med hanteringen i övrigt.
Motionen är något man måste tänka sig för det första året. Ingen medveten motion.
Valpen kommer att ligga på en vuxen vikt på tik 38-40kg, hane 50-55kg. Redan som
ettåring ska den i princip ha växt färdigt på höjden, så det går fort!
Om man motionerar för mycket det första året så är risken att man bygger för stora
och tunga muskler till ett skelett som inte har ”satt” sig än, resultatet blir tidig
förslitning och belastning på framför allt lederna! Dessutom så kommer valpen att
kräva tredubbelt så mycket om inte mer i motion ju äldre den blir! Var lite försiktig
med spring i trappor, cykling och hjälp den att hoppa in och ur bilen. Ge mer
hjärnjympa som aktivitet istället. Det är så mycket valpen ska lära sig ändå, ta med
valpen ut och låt den få se och upptäcka nya saker, då blir den trött.
Om ni ska gå långt eller vara ute länge, ta med en stor ryggsäck sätt den på magen
och stoppa ner valpen där J, så länge de får plats, det har vi gjort med våra valpar
när vi har motionerat de vuxna. Och de har tyckt det varit helt ok J
Övriga tips och råd
Vi ser gärna att ni går en valpkurs, hur erfarna ni än är så är det en ny individ som
ska lära sig att socialisera sig med andra hundar i samma ålder utan att det är bus
hela tiden och som hundägare blir man aldrig fullärd.
Valpen som ni får hem kommer ni att forma, vi och föräldrarna har lagt grunden till
trygghet och socialisering. Det är väldigt lätt att ”förstöra” en valp/unghund på grund
av bristande eller felaktig kunskap. Får ni till en bra balans mellan rätt mat, lugn och
ro, trygghet, vara konsekvent, fostran med en fast men vänlig hand, lagom med
motion och aktivering, så blir det en rolig och underbar tid framöver för er och valpen.
När ni har kommit hem med valpen så ta det lugnt, låt den få en trygghet med er, ta
gärna med den ut på bilåkning och hälsa på folk men tänk på att den behöver runt
18-20 timmars sömn per dygn och att om den får lugn och ro när den är liten så är
chanserna mycket större att få en lugn, stabil och harmonisk hund. Man måste se
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skillnaden på en hund med en arbetsmotor och en stressad hund
Tempen är alltid bra att ta när valpen är frisk så vet man utifall den blir hängig och om
man måste ringa till veterinären så frågar de alltid om vilken temp hunden ligger på.
Normal temp på en hund ligger på 38-38,5 grader.
Bra att ha hemma:



Sparris – om valpen äter något föremål, det lindar in föremålet.
Morotspuré eller blåbärspuré – lindrar tillfällig diarré.

Ni är alltid välkomna att ringa, det finns inga dumma frågor och vi tycker det är jätte
roligt att få höra om era framsteg med valpen.
Maila oss gärna och skicka mycket kort, vi blir jätte glada!

Telefonnummer:
Hem 023-14326
Jenny 0730-888369
Johan 070-3576681
Mail:
mfaben.j@gmail.com (Jenny)
klockar.j@gmail.com (Johan)

www.koppartassen.se

