
 Cream Of Pearl’s - Skötselråd 1 (4) 

Eva Skoglund 
Ulvaryd PL 2372 
28591 Markaryd 
 

Hem: 0433-16551 
Mobil: 0702846049 
E-post: creamofpearls@yahoo.se 
www.creamofpearls.se 
 

 

Tips och lite goda råd till Er och er lille/lilla valp! 

Detta är några av de saker vi själva har haft nytta av när vi skaffat valp: 

Mat- och vattenskålar, halsband och koppel (tips: läderkoppel kan färga av sig i pälsen när det 

blir blött), stålkam, klotång samt en borste. 

En annan sak som hjälpt oss och många andra är kompostgaller till att skärma av olika ytor 

samt öppningar. 

 

Maten vi rekommenderar till din valp är _________________________________________ 

under det första året. Sedan efter röntgen vid tidigast 12 månaders ålder går ni över till  

 

_________________________________________ . Detta foder finns att köpa i välsorterade 

djuraffärer eller via internet med möjlighet för hemkörning om man så önskar. Detta foder är 

ett bra foder som valpen är uppfödd på hos oss. Det är viktigt med ett bra foder under valpens 

första levnadsår för att förebygga ledproblem samt övervikt. 

Ge inga matrester under valpens första år. Matrester kan ofta orsaka att valpen inte vill äta 

sin egen mat. Det kan även göra så att valpen får dåliga matvanor samt magproblem. Det 

viktigaste är att valpen får ett välbalanserat foder direkt från början. 

Justera matmängden efter hullet på valpen. Tänk på att det som står på foderpåsen bara är 

en rekommendation/vägledning. 

Tänk på att en för mager hund kan göra att valpen blir mer stressad speciellt vid måltiderna. 

Valpen skall ha 3 mål om dagen under valpens första halvår. Tips är att blötlägga fodret mellan 

varje måltid med kallt vatten direkt efter att den har ätit. Då minskar man risken för att 

glömma blötlägga den till nästa mål. 

Om valpen inte vill äta, ta bort maten och erbjud den vid nästa måltid istället. 

 

KOM IHÅG ATT ALLTID HA RENT VATTEN TILL VALPEN/HUNDEN! 

 

På 1 dag får valpen ______ mål med _________ dl torra kulor som uppblötes med vatten. 
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Avmaskning! 

Valpen är avmaskad vid minst 3 tillfällen då ni får hem den.  

 

1: ____________________________________ 

2: ____________________________________ 

3: ____________________________________ 

4: ____________________________________ 

 

Vid DIARRÉ: 

Om valpen skulle få diarré, hoppa inte över att ge valpen någon mat utan ge den istället kokt 

ris med en vit fisk. Blanda även i barnmats morotspuré. Ge även valpen CANIKUR - antingen i 

pasta eller i tablettformat. Finns att köpa på apoteket och är ett naturpreparat. Om det inte 

blivit bättre efter 3 dagar kontakta veterinär då valpen kan ha fått en bakterie i magen. I vissa 

fall kan valpen behöva att vätskas upp, eventuellt kan den behöva antibiotika. 

Kom ihåg att de flesta hud och magproblem är stressrelaterade. 

 

Motion av valpen! 

En valp skall leka lös i sitt eget tempo så mycket det går. Gå inga långa promenader med 

valpen - för en valp går så länge deras husse/matte går eftersom den inte vill bli lämnad 

ensam. Träna valpen mycket på inkallning det är något som man får igen när den blir äldre. TA 

INTE FAST VALPEN utan belöna den med beröm och en t.ex. foderkula och låt den vara lös en 

liten stund igen. På detta sätt blir inkallningen en positiv sak och inte något negativt. Gå inte 

längre sträckor än 5-10 minuter till att börja med. Öka på rundan med ca 5 minuter/månad 

när den blir äldre. När valpen är ca 6 månader kan den gå en tur upp på 20-30 minuter, en 

gång om dagen. Men viktigt att den gör det i sin egen takt. Och INGEN CYKLING förrän den har 

röntgats. 

 

Kom ihåg: EN VALP INTE ÄR EN LEKSAK FÖR ETT BARN!! 

Lär barnet detta och att barnet skall sitta ner på golvet då den är tillsammans med valpen och 

att barnet absolut inte får lyfta och bära på valpen. En valp kan vara hal som en ål eller nafsa 

för att komma ner. 

En hund mår bäst av att ha alla sina 4 tassar i marken. 

 

Valpen behöver mycket lugn och ro och får inte väckas då den sover. 

  

Vid 12 veckors sprutan - väg valpen 

och avmaska igen med: 

 

Milbemax vet. 
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Valpen och andra hundar! 

Låt inte valpen leka och träffa andra hundar som ni inte vet är snälla mot valpar och andra 

hundar. En del hundar tycker om vuxna hundar men inte valpar. Kom ihåg att hunden är ett 

flockdjur och flocken är alla som bor på samma adress. 

 

TRAPPOR mm! 

Låt inte valpen gå ensam i trappor eller hoppa upp och ner från möbler eller bilen. Lyft valpen 

ut och in ur bilen. Har ni trappor inomhus sätt upp en barngrind eller ett kompostgaller. Låt 

heller inte valpen bita i elledningar för en valptand är vass som en nål. 

 

Byteshandel – ta och ge! 

Det är viktigt att man direkt från början tränar valpen på att man skall få ta saker ur munnen 

på den. Gör en byteshandel - ge en foderkula eller en annan leksak istället för det den har i 

munnen. Låt inte valpen bestämma över dig på den saken. Var noga med att du skall kunna ta 

matskålen från den redan från början men att den skall få den tillbaka direkt. Det är du som 

bestämmer i familjen, inte valpen. 

Valpar kan lätt stressa upp sig. Ta upp valpen i famnen och lugna ner den så att den kommer 

till ro. 

 

Kloklippning 

Valpens klor skall klippas var 7-10 dag och efterhand som den växer och rör mer på sig så gör 

man det vid behov för då har den en naturligt slitage på klorna. Klipp ca 2 mm per klo till att 

börja med. Viktigt att den fortsätter vänja sig vid att man håller fast i tassen samt ljudet av 

tången. Om olyckan skulle vara framme så att det blöder finns det blodstoppmedel att köpa i 

djuraffären eller på apoteket. 

 

Badning! 

Bada inte hunden för ofta med schampo utan spola av tassar och ben istället med vanligt 

vatten. Badning med schampo kan man göra när den rullat sig i något skitigt. 

 

Ögon och öron! 

Torka ur ögonen på morgonen, t.ex. med en bomullstuss. Öronen kontrolleras varje vecka. 

Det kan ofta bildas mörkt vax i öronen. Då är det bra att ta lite öronrensmedel och droppa i 

lite försiktigt, massera och torka ur. 
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Fällning! 

Hundar fäller normalt 2-3 ggr per år, men det lossnar även lite där emellan. Vid 3-4 månaders 

ålder så tappar de oftast valppälsen. Samt vid 9-12 månaders ålder då de nästan totalt fäller 

ur sin juniorpäls – vilket är fullt normalt. Man kan tillföra hunden lite laxolja under denna 

period. 

 

Eksem eller hotspot! 

Många hundar kan få eksem. Det är ett varigt och vattnigt eksem som uppkommer mycket 

snabbt. Det är speciellt vid öronen, halsen och vid svansroten. Rena hundar har större chans 

att klara sig än de hundar som badar i t.ex. insjöar och får självtorka. Då kan inte underullen 

torka. 

 

Om det händer: klipp bort så mycket som möjligt runt såret. Jag använder själv Jodopax-

lösning att tvätta med samt sedan PEVARYL-puder som finns att köpa på apoteket. Det torkar 

ut såret. 

 

ICT = Mjäll 

Ichtyos (mjällbildning) har en ärftlig bakgrund. Jag jobbar aktivt i min avel för att använda 

testade hanar främst de som är fri-testade. 

 

Till sist 

Tänk på att hunden är familjemedlem!! 

 

 

 

 

Kom ihåg: 

 

Vid 12 veckors ålder skall valpen vaccineras. Valpen skall också avmaskas efter sin vikt. 

Upp till 6 månader skall valpen ha 3 mål uppblött mat/dag. Efter det kan det minskas till 2 mål. 

Vid 12 månaders ålder skall valpen vaccineras. 

Efter 12 månaders ålder skall valpen röntgas. 


