
Hvalpens alder 3 til 4 måneder. 
Mellem 13. Og 16. uge indtræder den såkaldte halve kønsmodning. For nogle 
individer lidt senere. Produktionen af det mandlige kønshormon testosteron 
optrappes hos både hanner og tæver. 
Forandringerne bevirker lyst til at 
dominere. Samtidig bliver hvalpen 
også forskrækket. (Hvis hvalpen bliver 
forskrækket, bliver den let aggressiv.) 
Hvalpen forsøger i denne periode at 
finde sin plads i rangordenen. Er 
rangordenen ikke på plads, vil 
hvalpen udfordre de øvrige 
flokmedlemmer (eller familien). 
Hvalpen er stadig afhængig af ejeren. Samtidig med at hvalpen finder sin plads i 
rangordenen er den meget interesseret i at gøre ejeren tilpas. Hvalpen er også 
meget interesseret i omgivelserne, men holder sig relativ tæt på ejeren. Hvalpen 
skifter i denne tid de første tænder, tygger og gnaver en del for at lindre ømme 
gummer, men også for at undersøge omgivelserne.                                         
Miljøtræningen er forsat en vigtig faktor i hvalpens udvikling. 

Hvad bør man gøre som ejer (opdrætter)? 
Det er familien, der skal bestemme hvalpens plads i 
rangordenen. Hvalpe med lav dominans må bibringes 
selvsikkerhed, og de som selv vil bestemme må lære at 
indordne sig. 
Træning og indlæring bør foregå i meget korte 
sekvenser, da hvalpens koncentrations tid er relativ kort. 
Man skal benytte sig af, at hvalpen stadig er meget 
fokuseret på ejeren og øve indkald, lave øvelser der 
styrker samarbejdet og bekræfter det positive lederskab. 
Hvalpen har fortsat brug for at vænne sig til mange 
forskellige miljøer og situationer. Den sociale træning 
skal fortsættes og udvikles, i takt med at hvalpen lærer 
at håndtere de nye situationer. 
 

 

 



Hvalpe med for lidt initiativ – forsigtige og 
underdanige hvalpe – kan man styrke ved at 
lade dem vinde legen. Lad hvalpen vinde et 
stykke legetøj og den beholde det. Ros den for 
at tage initiativ til at undersøge nye ting og ynk 
den aldrig. Vær tålmodig og pres den aldrig. 

Hvalpe med for meget initiativ – dominante og 
styrende hvalpe – kan hjælpes tilrette i flokken 

ved positive lederskabsøvelser. Vær ikke fysisk voldsom over for hvalpen, det vil blot 
få den til at miste tilliden til ejeren/føreren. Gør det i stedet sjovt at samarbejde, 
undlad at konfrontere hvalpen og afled i stedet dens opmærksomhed, sørg for at 
vinde lege med hvalpen/hunden. Kontakt og aktivitet skal ske på ejerens opfordring 
og ikke hver gang hunden forlanger det. Lav sjove og spændende 
samarbejdsøvelser. 


