
VÄLKOMMEN 
VALP

LIGGPLATS

Tänk på att placera hundbädden på en lugn plats. Detta ska vara en fristad för valpen. 
Låt den vara ifred när den sover! Det är väldigt viktigt om du vill ha en lugn och harmonisk 
hund att den inte störs hela tiden när den vilar.

MOTION

En liten valp ska inte motioneras! Naturligtvis ska den få röra sig men i sin egen takt och 
korta stunder. Låt den inte leka i timmar med andra valpar utan se till att den vilar med 
jämna mellanrum. Tänk på att om du vill ha en rumsren valp så fort som möjligt, dra inte 
iväg med den i koppel flera kilometer utan låt den vara på samma plats där den känner 
igen sig. En liten valp vågar inte kissa och bajsa där den inte känner sig trygg. När den 
känner sig lite mer säker kan man gå lite kortare rundor med den och gärna låta den 
springa lös i sin egen takt. Passa på att öva inkallning med en gång! Kalla glatt på hunden 
och ge ALLTID en godis när den kommer! Släpp inte valpen där det skulle kunna bli farligt 
om den inte kommer, utan träna inkallning i en trygg miljö där du kan gå och hämta den 
om den inte lyssnar!
Successivt när hunden växer kan du gå lite längre men tänk på att om hunden är mer livlig 
när du kommer hem så är nog valpen övertrött! Öka långsamt både sträcka och fart. Det är 
inte farligt för valpen och unghunden att röra sig det behöver den för att utvecklas bra i 
muskler och leder, men överdriv inte åt något håll. Om du är osäker  vänd dig till din uppfö-
dare för mer råd.

Är du utställningsintresserad kan du ta kontakt med din uppfödare eller någon i Svenska 
Dalmatiner-Sällskapet som kan lotsa dig rätt. Det brukar också finnas lokala hundklubbar som 
ordnar ringträningar där man kan få hjälp med att visa upp sin hund. Utställning är ett roligt 
tillfälle att träffa andra med samma ras och få visa upp sin hund och få ett omdöme om den.
Oavsett resultat är det samma hund före som efter bedömningen!

Det som är allra viktigast är att du har roligt med din nya familjemedlem. Bestäm dig för hur 
du vill ha det med ditt hundägande och agera utifrån det. Positiv inlärning och samvaro med 
valpen kommer att ge resultat i många år framåt.
Tänk på att den lilla valpen blir ganska stor så småningom. Om du inte vill ha den i sängen, 
eller inte vill att den ska hoppa på människor, måste du redan när den är liten tala om vad som 
gäller.
Behöver du hjälp med inlärning eller får problem på något sätt kan du alltid vända dig till någon 
i Sällskapet. Om de inte kan svara så kan de lotsa dig vidare till någon som kan.

                         
                               KONTAKTA AVELSKOMMITTÉN OM DU:

l Ska köpa valp eller en vuxen hund (kan kan få aktuell information om 
 aktuella valpkullar och även om det finns dalmatiner för omplacering).
l Om du vill ha ytterligare information om rasen.
l Om du behöver råd eller hjälp med din hund.
l Om du vill veta mer om utställningar.
l Om du vill ha valpar efter din tik eller tänker använda din hane i avel.
l Om du vill arbeta aktivt för rasen.

Gå gärna in på vår hemsida där du också kan hitta mycket intressant information om 
vad som är på gång inom föreningen 

e-post: avel@dalmatiner.nu

En skrift till dig 
som precis hämtat 
hem din nya 
familjemedlem. 

Tips och råd i 
vardagen med 
din vän.
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VACCINATION OCH AVMASKNING

Din valp ska vara vaccinerad när du hämtar hem den. Avmaskning brukar också i regel 
vara gjord. Avmaskning bör idag som regel bara göras om du misstänker att din hund har 
parasiter. Man kan också skicka in prov till SLU (Statens Veterinärmedicinska Laborato-
rium) och få bekräftat om din har parasiter eller inte. På så sätt slipper vi överanvända 
medel som gör att parasiterna på sikt blir immuna.
Vid 12 veckors ålder ska du göra en ny vaccinering av valpen. Det är samma vaccin
som den fick innan leverans. Glöm inte ta med registreringsbevis/vaccinationsbevis för 
valpen när du åker till veterinären. 
Därefter följer du veterinärens råd vad gäller årliga vaccinationer.

MAT

Du bör ha fått en utfodringslista från uppfödaren när du hämtade valpen. Följ uppfödarens 
rekommendationer! Om det inte fungerar så är det i första hand uppfödaren du ska vända 
dig till. Det går mycket myter om hur dalmatiner ska utfodras och därför uppmanar vi dig 
som valpköpare att i första hand alltid följa uppfödarens anvisningar. Djuraffärernas perso-
nal har ofta  begränsade kunskaper när det gäller dalmatinerns utfodring.

Det som vi från Svenska Dalmatiner-Sällskapet ALLTID propagerar för är dock att ALDRIG 
någonsin ge torrfoder torrt utan det ska antingen stå och svälla med vatten eller så häller 
man vatten på maten innan servering. En tumregel - ungefär lika mycket vatten som mat.
Detta har med dalmatinerns ökade risk att bilda uratkristaller i urinen att göra. Vill du veta 
mer om det - gå in på SDSs hemsida och läs.
Om detta trots allt inte fungerar så är du alltid välkommen att höra av dig till Svenska 
Dalmatiner-Sällskapet för ytterligare råd, lämpligen någon av våra rasinformatörer eller till 
Avelskommittén.

PÄLSVÅRD OCH KLOKLIPPNING

Valpen bör ej badas annat än i yttersta nödfall. Den vuxna hunden bör inte heller badas 
för ofta. Använd ett mycket milt schampo och se till att du sköljer ur alla schamporester 
ordentligt. Det är mycket viktigt.
Rykta gärna hunden kontinuerligt med en gummiskrapa eller dylikt - desto mindre hår får 
du inomhus. Dessutom kan gamla hår sitta i vägen för nya hårstrån och detta kan bidra till 
inflammationer i huden. Detta är särskilt viktigt där pälsen är som tätast.
Mycket hår försvinner om du duschar hunden - du behöver nödvändigtvis inte schampo-
nera utan bara duscha av den  då försvinner mycket hår.
Korrekt utfodring bidrar också till att pälsen hålls i bra skick. Valppälsfällningen 
inträffar vid ca 6-8 månaders ålder. Detta kan pågå i 3-4 månader innan valpens 
päls har bytts ut till en hårdare och glattare päls.

Klorna bör hållas korta med hjälp av en klotång. Det är mycket viktigt att du redan 
från början tränar att du får klippa klorna på hunden. Har valpen många vita 
klor är det naturligtvis mycket lättare att se var pulpan går (den blodfyllda 
mitten på klon). Detta kan vara praktiskt att först klippa en vit klo och
uppskatta ungefär hur mycket du klippt och därefter klippa de svarta. Men träna, träna, 

träna kloklippning. En godis för varje klo till att börja med. Skulle du klippa fel, gör ingen 
affär av det, det är inte farligt, men det gör ont! Försök att klippa en gång i veckan.
Var noga med att du på ett naturligt sätt får gå igenom och undersöka valpen. Varje dag 
bör du titta igenom valpen och se om något har hänt. Detta kommer du att ha väldigt stor 
nytta av om något helt plötsligt inte är som det brukar. Det underlättar också när man tar 
kontakt med en veterinär. Då kan du lättare beskriva exakt vad du har sett.

VETERINÄR

Undvik onödiga veterinärbesök genom att ringa din uppfödare om det är något. Många 
gånger kan de svara om det är så att du behöver uppsöka veterinär eller inte.
Är valpens allmäntillstånd påverkat bör du naturligtvis genast ta kontakt med veterinär. 
Men många gånger krävs det lite is i magen. Alla valpar blir dåliga nån gång och det utan 
att det är farligt.
Det är INTE farligt att valpen inte äter ett mål mat t ex. Ta undan maten och låt den äta 
nästa mål istället.
Lär dig att ta tempen på valpen. Det är alltid viktigt när man tar kontakt med en  veterinär 
att man vet om valpen har feber eller inte. Den bör ligga på ca 38,5 normalt sett.
Dessutom bör du titta på slemhinnorna, är de rosa och fina som vanligt, eller är de 
bleka? Du bör kunna svara på dessa frågor om du ringer en veterinär.

KOMMUNIKATION

Du kan börja att lära din valp saker med en gång! Ju tidigare du börjar kommunicera 
med din valp desto bättre.
Anmäl dig gärna till en valpkurs. Det är nyttigt för valpen att se andra och det är bra för 
dig att träffa andra hundägare. Ta det inte så allvarligt, utan var där för din och valpens 
skull. Det är inte så viktigt att valpen kan allt, mycket viktigare är att ni har roligt tillsam-
mans och lär er kommunicera med varandra.
En dalmatiner vill i regel vara med på allt och vara till lags. Den är snabb i huvudet och 
har lätt för att lära sig nya saker, detta innebär tyvärr också att den lär sig olater väldigt 
lätt.

Ta tillfället i akt när valpen är liten att grunda med bra vanor! Diskutera i familjen vad val-
pen ska få göra och inte. Sen gäller det bara att vara konsekvent så att alla gör likadant 
med valpen.

  
 Tänk på att du redan ganska omgående (efter ett par veckor) kan påbörja 
 ensamhetsträning. Då har du fördelen av att valpar sover mycket och passa
 då på att gå ifrån valpen korta stunder när den ändå ligger och vilar.

 Lika viktigt att tänka på, i motsats till allt ovan, är att valpen bör lära sig att 
         kunna vara passiv och lugn. Detta är nästan ännu viktigare. När du är 
  ute med hunden kan du t ex sätta dig någonstans med den och sitta  
         still där tills hunden har lagt sig ner. Då kan du gå vidare. Gör du  
   detta hela tiden lär den sig att koppla av mellan 
          aktiviteterna och du får en mer lugn och harmonisk hund  
    på sikt.


