Hvalpens alder 5 til 7 uger.
I de her 3 uger udvikler hvalpene en indbyrdes selvhævdelse. De begynder at
arbejde sammen i grupper, og de begynder at finde deres plads i kuldet. Deres lege
bliver efterhånden mere
hårdhændede, og de kan være
temmelig voldsomme mod
hinanden. Men igennem leg og
anden social omgang udvikles
hvalpene og lærer dominans og
underkastelse. Disse lege er
meget vigtige, da de blandt andet
lærer hvalpene at løse konflikter og undgå unødig aggressivitet.
I disse uger udøver tæven i stigende grad sin førerrolle, og legen med hvalpene har
et mere opdragende sigte. Tæven siger tydeligt fra, når hvalpene ikke må die hende,
formentlig ikke kun for at vænne hvalpene af med at die hende. Det er måske
snarere en anledning til at lære hvalpene respekt og forbud. Hvalpenes ører og øjne
begynder nu at fungere som de skal, og hvalpene begynder at bevæge sig mere
sikkert. Hvalpenes ansigts udtryk og ørestilling forandrer sig ligeledes. Hvalpene
interesserer sig mere og mere for dufte og ting der bevæger sig, og hvalpenes
afhængighed af fast føde stiger.

Hvad bør man gøre som opdrætter?
Den nære menneskelige kontakt er fortsat vital
for hvalpens udvikling. Hvalpene bør enkeltvis
isoleres fra moderen og søskende nogle minutter
hver dag, og alle hvalpene bør have mindst 15
minutters individuel opmærksomhed hver dag,
uanset hvor mange der er i kuldet. Hvalpenes
sove- og legeafdeling bør være klart afgrænset.
Hvalpene skal kunne forlade deres soveområde
for at gøre sig rene. Hvis de ikke selv kan forlade
deres soveområde, eller pladsen er for trang, får
de ingen mulighed for at træne renlighed. Det
kan vanskeliggøre renlighedstræningen senere.
Hvalpenes mentale udvikling er nu også afhængig
af miljøets mangfoldighed. I de her uger er
hvalpene meget nysgerrige og bør have mange
nye ting at udforske i deres lege område. Husk kun fantasien sætter grænser. Der er
næsten ikke det, der ikke kan bruges, ting som skramler og bevæger sig er meget

gode, ting de kan gå igennem og gemme sig
bag ved er også gode elementer. Man skal
naturligvis holde regelmæssigt opsyn med
hvalpene når man introducerer noget nyt.
Når hvalpene er hen mod de 7 – 8 uger er det
en stor fordel at hvalpene får lov til at træffe
forskellige venlige fremmede hunde, således at
de kan øve sig på fornuftige overgangsvaner.
De voksne hundes tilrettevisninger kan virke lidt hårdhændede, men er dog med til
at bibringe hvalpene nye vigtige erfaringer. Man kan med fordel aktivere hvalpene
ved at lade dem søge efter lidt af deres mad (tørfoder) på for eksempel
græsplænen. Dette skal dog ikke overdrives.
Det er også en meget god ide, allerede i 5 – 6 ugers alderen at begynde med at
sætte en snor eller et lille halsbånd om hvalpens hals, i starten højst et halvt til et
minut, selvfølgelig hele tiden under opsyn, efterhånden kan man så lade hvalpen
lege med halsbåndet på. I 6 -7 ugers alderen kan man så småt begynde at gå små
ture med hvalpene, i starten lader man bare
hvalpene bestemme retning og fart, således at
hvalpene på ingen måde bliver bange eller
forskrækkede for at gå med halsbånd og i line.

