Hvalpens alder 7 – 12 uger.
I 7 ugers alderen sker der igen noget som man skal
være opmærksom på. Hvalpenes hjerne er nu så
udviklet, at egentlig indlæring kan begynde.
Oplevelserne bliver til varige erindringsbilleder. De
medfødte adfærdsformer er nu i kraftig udvikling og
modtagelige for tilpasning. I løbet af disse 5 – 6 uger
ville hvalpene i vild tilstand havde fået en effektiv
tilknytning til flokken. Derfor er det også
hensigtsmæssigt at hvalpene skifter hjem i denne
periode. Hvalpen vil i denne periode have nemt ved
at knytte sig til sin nye ejer/familie ”den nye flok”.
De sociale regler indarbejdes. Hvis hvalpene stadig
lever sammen i kuldet, er rangordenen ved at være
etableret. Er hvalpen kommet til sit nye hjem, er den
ved at vurdere sin placering i den nye gruppe. I disse uger er hvalpene åbne,
nysgerrige og initiativrige.
Husk det er vigtigt, at hvalpene får lov til at gøre deres
egne erfaringer, uden at blive unødigt forstyrret og uden
for megen hjælp.
Den erfaring hvalpene tilegner sig i denne alder, er
uhyre vigtig, ”den holder stort set hele livet”.

Hvad bør man gøre som opdrætter/hvalpe ejer? Det er en meget vigtig periode. Som
opdrætter eller ejer af en hvalp skal man være meget opmærksom på at hvalpen får
lov til at have mange oplevelser, for i denne periode danner hvalpene sig varige
erindringsbilleder af de oplevelser de har. Det vil i praksis sige, at hvalpen husker
den sinds-stemning, den følte i en given situation. Den blev eksempelvis glad,
forskrækket, angst eller aggressiv.

Uanset om hvalpen er solgt og bor hos den nye
ejer, eller hvalpen stadig er hos opdrætteren, skal
hvalpen have denne vigtige socialisering og
miljøtræning. Hvis man har hvalpe i denne alder,
kan det være nødvendigt i en periode at hente
hjælp udefra til at socialisere og miljøtræne
hvalpene. Tiden man investerer i hvalpene i
denne periode, er meget vigtig og ”afkastet” er
meget værdifuldt.
Som hundens flokleder har vi stor indflydelse på, hvornår, med hvem og hvordan
hvalpen/hunden færdes og omgås. Det er vores ansvar, at hvalpen får lejlighed til at
hilse på flest mulige forskellige mennesker: småbørn, børn, unge, voksne og gamle.
Hvalpen/hunden skal også i denne alder hilse på andre dyrearter. Miljøtræning
omfatter blandt andet også, det at vænnes til at køre i bil, færdes i trafik, være
blandt mange mennesker, færdes i haller, på torve, banegårde, på glatte gulve,
trapper og alle andre situationer man kan forestille sig hunden vil blive udsat for
livet igennem.
Hvalpe der ikke får disse oplevelser, vil med stor sandsynlighed have svært ved at
falde til i nye omgivelser og være hæmmet af de manglende oplevelser resten af

deres liv. Disse hunde kan godt se ud som de trives og være frimodige i flokken hos
opdrætteren, men når unghunden/hunden adskilles fra flokken og dermed dens
”sikkerhed” og bringes i nye og uvante omgivelser, vil den være utryg, mange vil
endda være bange. Simple dagligdags situationer som støvsugning, besøg af
børnebørn eller en tur i byen vil/kan være en ubehagelig oplevelse for hunden.
Hvis hvalpen stadig bor hos opdrætteren, skal
hvalpen lære renlighed, at gå i snor, køre i bil,
lære at kende sit navn og komme når man kalder.
Kort sagt så skal man sørge for, at usolgte hvalpe
ligestilles med hvalpe der er solgt i 8 – 10 ugers
alderen.

