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LEDARHUNDVALPEN 
 

Råd och Vägledning 
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Träna din valp  till att bli ett 
bra ledarhundsämne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hundeskolen Veiviseren AS  och Hund i Tjänst önskar dig lycka till med 
din nya hjärtkrossare, och hoppas att det en dag vill ge dig tillfredsställelsen 
av att veta, att du har hjälpt en synskadad eller blind person till att uppnå 
frihet och självständighet. 
Vi hoppas att detta häfte vill ge dig den basinformation du behöver för att 
uppfostra valpen på bästa möjliga sätt. Du uppmanas också till att ta 
kontakt med oss för ytterligare hjälp och råd. 
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 INTRODUKTION 
 
 
 
 
Huvudsaken med fodervärdsystemet är att säkra en jämn tillgång på goda 
ledarhunds ämnen. Valpen är avlad efter stränga krav, såväl mentala som 
hälsomässiga, och har en stor chans till att kvalificera sig som ledarhund. 
Hundens första levnadsår är mycket viktig, den utvecklar sig mycket snabbt 
både mentalt och fysiskt.  All aktivitet med valpen bör göras med tanke på 
att den en dag skall bli en god ledarhund. 
Kort sagt, se på valpens beteende och fråga dig själv. Är detta till hjälp eller 
inte för en synskadad. 
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GENERELL INFORMATION 
 
Under tiden valpen är hos er erbjuder Hund i tjänst hundutbildning med 
teori, praktik och utvärdering av ledarhundsvalpen. Vidare är ni hjärtligt 
välkomna till att besöka oss här på Hund I Tjänst eller Hundeskolen 
Veiviseren AS för lite hundprat och att träna en stund med hunden.  Då kan 
vi också i sällskap lösa eventuella problem som kan ha uppstått.  Ring oss 
på förhand så att vi kan avtala en tidpunkt som passar. 
När valpen är mellan 10 och 15 månader gammal, kallas den in till test.  Du 
blir normalt underrättad ca 21 dagar, i förväg men vi förbehåller oss rätten 
till kortare varsel. 
Skall du på semester eller liknande är din ledarhundsvalp hjärtligt 
välkommen hit till kenneln. 
Kom ihåg att ta kontakt med oss om du har problem du gärna vill diskutera, 
eller du bara önskar att prata om din fantastiska lilla valp. 
DET ÄR ALLMÄNT KÄNT ATT VALPAR KAN FÖRSTÖRA SAKER I 
HEMMET.  SE TILL ATT DEN INTE FÅR ANLEDNING TILL DETTA. 
NÄR DU ÄR HEMMA: 
NÄR SOM VALPEN BÖRJAR ATT BITA PÅ SAKER DEN INTE HAR 
FÅR LOV TILL, SKA DU TA FRÅN DEN SAKEN SAMTIDIGT SOM 
DU SÄJER ETT BESTÄMT "NEJ" ELLER "FY".  
 
 
NÄR VALPEN SKALL VARA ENSAM HEMMA: 
BÖR DU TA BORT ALLA ÄTLIGA SAKER SOM T.E.X. SKOR, 
KLÄDER, SLADDAR ETC.  
TA KONTAKT MED OSS OM VALPEN UTVECKLAR TENDENSER 
TILL ATT BITA I SAKER OCH TING. 
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FÅ HEM DIN VALP 
 
 
 
 
När en valp flyttas från sina syskon till sin nya familj och sitt nya hem, kan 
den naturligt vare lite rädd och osäker. Den behöver vänja sig till sin nya 
miljö, utan att den skall överbeskyddas för mycket. För att hjälpa valpen till 
att komma till ro, måste du tillåta den att undersöka sin nya omgivning. Ge 
den beröm när den kommer till dig, eller när den går till sin egen liggplats. 
Detta vill bygga upp valpens självkänsla. Valpen är inte rumsren eller 
koppelvan när du får hem den.  Halsband, koppel och 1 säck foder är 
valpens hemgift. 
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LIGGPLATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är upp till dig var du vill att valpen skall sova om natten. Ofta är köket 
ett bra ställe, men valpen vill snart visa vilket ställe den föredrar. En valp 
vill ofta bita på sin säng, så köp inte någon dyr korg eller hundsäng till 
valpen. Valpen klarar sig utmärkt med ett varmt täcke eller en filt som 
säng. Du måste lära valpen: gå och lägg dig, vid dom tillfällen när du inte 
vill bli störd. Valpen bör ha sin egen, skyddade plats där ni vistas mest. Se 
till att den platsen inte är i omedelbar närhet av ett dragigt fönster eller dörr. 
Den bör ha god översikt, så att den kan hålla sig orienterad om sin flock. 
De första nätterna kan det hända att valpen gnäller och ylar lite. Det kan 
vara bra att låta valpen ligga på golvet vid din säng dom första nätterna tills 
den har vant sig vid sin nya omgivning. Efterhand som valpen blir tryggare 
kommer den också sluta att gnälla och yla om natten. 
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 RUMSRENHET 
 
Valpen är inte rumsren när den flyttar hem till dig.  Den måste rastas varje 
gång den har ätit, lekt eller varit i aktivitet. Ge mycket beröm när valpen 
kissar och bajsar ute! 
 
Viktig att veta om valpen kissar och bajsar inne. 
Torka upp med en gång. 
Skäll inte på valpen den blir då rädd 
för att kissa/bajsa när du är du är i  
närheten och kan då börja gömma sig 
när den skall kissa och bajsa.                            
Rumsrenhetsträningen tar då betydligt 
längre tid. 
Ta bort lösa mattor och liknande, då valpen  
helst kissar och bajsar där den slipper bli våt om 
tassarna. 
 
Metoder som att trycka valpens nos ned i sin egen avföring kombinerat med 
ovett, är direkt FÖRKASTLIGT, och bidrar till att valpen blir osäker. Den 
förstår att du är arg, men inte varför.  Att det ser ut som valpen skäms efter 
en sådan omgång, är bara ett uttryck för att den har blivit osäker och rädd 
för dig! 
Det kan vara bra att ta bort vattenskålen på natten, då valpen kan vakna och 
börja dricka mycket, med påföljande behov av vattenkastning. Om dagen 
skall valpen självklart ha tillgång till vatten hela tiden. 
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UTFODRING 
 
 
 
 
 
Valpen är van att få mat ca kl. 08.00, 15.00  och 21.00. 
Detta får emellertid varje familj anpassa till sin egen situation. 
  
Till att börja med skall valpen ha 
Ca 1,5 dl torrfoder till varje måltid.   
KOM IHÅG ATT ÖKA MÄTMÄNGDEN ALLT EFTERSOM 
VALPEN VÄXER 
(se anvisning på foderförpackningen) 
När valpen är ca 5 mån. kan man gå ned till 2 måltider per dag, men 
fodermängden valpen får per dag upprätthålls. 
 
OBS!  Också hundar har olika förbränning, så en del behöver mer mat än 
andra, se på din valp och öka eller minska matmängden, om den verkar för 
tunn eller tjock. 
 
När du skall köpa foder till din valp, måste du se till att fodret inte 
innehåller mer än 25 % protein.  
Om valpen inte äter upp i inom 10 minuter, tas maten bort och serveras på 
nytt vid nästa måltid. 
 
MATEN SKALL INTE STÅ FRAMME HELA DAGEN! 
Detta kan du göra: 
Ge hunden mat från handen (OBS! Inte vid bordet)     
Hålla i matskålen medan hunden äter. 
Ge valpen yoghurt/filmjölk. 
Ge valpen måttligt med matrester. 
Ta kontakt med oss direkt dom valpen visar 
aggressiva tendenser när den äter. 
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Detta skall du inte göra. 
Ge hunden ben. 
Ta ifrån valpen matskålen när den äter. 
Ge hunden mat mellan måltiderna. 
Ge den mjölk. (söt) 
Tillåta andra att ge din hund godbitar eller rester. 
Fodra valpen en timme före eller efter rastning/träning.  
Ge den tillsatser i fodret. 
Ge den kryddad eller salthaltig mat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄKERHET I HEMMET 
 
Se till att valpen inte har möjlighet att bita på elektriska ledningar, 
tändstickor, nålar, tvätt, diskmedel, råttgift (maskindiskmedel är 
frätande) eller andra saker som kan vara farligt. Kom ihåg, valpar biter på 
absolut ALLT.  Försöker den bita på otillåtna saker säg till den ett bestämt 
NEJ och ta bort saken.   
Försök att inte ha valpen utan tillsyn på ställen i huset där den kan frestas 
till att bita på saker och ting, tills den är gammal nog att lita på.  En aktiv 
valp kan ödelägga såväl sig själv som inventarier.   
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ENSAM HEMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valpen skall vänjas till att kunna vara ensam hemma några timmar utan att 
bråka eller ödelägga. Denna träning kan påbörjas omedelbart efter du har 
haft valpen i 48 timmar. Kom ihåg att gå ifrån valpen när den är lugn, 
avslappnad eller sover. 
När hunden skall vara ensam hemma, skall man se till att den är ordentligt 
rastad och att den har fått gjort ifrån sig ordentligt. När den har kommit till 
ro är det dags att lämna den ensam. 
 
Det är viktigt att valpen inte får vara ensam i för långa perioder. Det är att 
be om trubbel. Om du är tvungen att lämna valpen längre än önskat, se till 
att ta bort allt ätbart, ge valpen några leksaker (hudben) som den kan 
underhålla sig själv med. 
Börjar valpen att yla för att ni skall komma tillbaka gå in och säg ett 
bestämt NEJ och gå ut igen. OBS! Gosa inte med valpen i denna situation, 
den uppfattar det då som ylar jag kommer dom och gosar med mig. 
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LEK 
 
 
 
Det är viktigt att du inte leker jakt och kamplekar!   
Detta resulterar i en stressad valp som till slut inte vill låta dig vara i fred 
när du önskar det! 
 
KASTA INTE PINNAR ETC. TILL VALPEN 
Valpen blir lätt pinn eller boll fixerad och kommer efter en kort tid att 
springa efter allt som är inom synhåll. Den kan då också missförstå en höjd 
hand, och tro att du skall kasta något, om du i själva verket bara vinkar. 
Valpen blir oerhört stressad av pinn och boll kastning. Det har också 
förekommit allvarliga olyckor, där hundar har satt fast en bit av pinnen i 
gommen eller halsen. 
 
INGA KAMPLEKAR MED VALPEN 
Valpen lär sig mycket fort om vi låter den vinna dragkamperna. 
Den vill efter hand ta initiativet till att börja dragkampen. Den bryr sig då 
inte om det är byxbenet, tröjan eller liknande den tar som föremål för 
dragkampen. 
Alternativ 
Träna gärna vacker tass eller försök lära den rulla runt. Vi kommer att tipsa 
på praktiken. 
   
SPRING INTE EFTER ELLER JAGA VALPEN 
Valpen tycker detta är mycket roligt och vill efter ett tag stjäla saker för att 
ni skall springa efter den.  Den kommer också att utveckla tendenser till att 
vakta saker den har stulit eller den kan stå och skälla på er för att få er till 
att springa efter sig. 
Så här gör du 
När valpen har tagit en av era saker säg ett bestämt NEJ och ta ifrån valpen 
den olovliga saken.  Du kan gärna byta med en av valpens leksaker eller en 
godbit. Försöker valpen att smita därifrån ta fram en av valpens leksaker 
och lek med den. Från och med nu skall valpen ha på sig ett halsband inne. 
Det är då lättare att få tag valpen och korrigera den om den stjäl saker och 
ting. 
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MOTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När ni övertar valpen, är den i en enorm växtfas.  Den behöver merparten 
sin av energi till att växa.  Det är därför viktigt att vi inte överdriver 
motionen. I början räcker det med bara rastning utanför hemmet. Detta 
utvidgas efterhand till små turer som med tiden blir längre.   
 
Risker med för mycket motion 
Valpen vet inte sin egen begränsning, något som kan gå ut över skelettet, 
och det kan i värsta fall leda till invalidiserande höft- och armbågsledfel. 
 
Lek inomhus 
En liten valp skall leka fritt i den grad det är möjligt. Men lek inomhus skall 
begränsas och efterhand utebli, allt eftersom valpen blir äldre.  
 
 



 14

KOPPELVANA 
 
 
 
Börja snart med lite träning i koppel. Kopplet skall hänga löst. Låt inte 
valpen dra, ge ett försiktigt ryck när den försöker, samtidigt med ordet 
NEJ.   
 
Hjälp valpen 
Valpen skall uppehålla sig innanför kopplets längd. Den skall aldrig få lov 
att dra i kopplet.  
Drar valpen i kopplet, får den ett bestämt NEJ - ett ryck i kopplet och 
BERÖM när den går fint. 
Du får försöka med att vara lite intressant för valpen så den har anledning 
att vara i din närhet. Prata med valpen, smek den i mungipan, klappa den på 
sidorna detta gör det också lättare för valpen att följa med dig och gå fint i 
koppel i stället för att dra.   
 
Möte med människor och djur 
När du möter andra hundar eller folk, dra inte till dig valpen, men försök att 
avleda den, prata med den och hjälp den förbi. Om valpen ändå vill fram, 
ge den ett NEJ och ett ryck i kopplet så valpen kommer i rätt riktning. 
BERÖM valpen när den igen går där den skall. Det är du som bestämmer 
om valpen får hälsa och det får den inte alltid, det är svårt att vänja bort den 
ovanan om hunden tror den måste hälsa på alla som den träffar!  
 
Ibland får valpen hälsa på andra hundar i koppel. 
 
Låt inte valpen göra följande 
dra i kopplet 
leka med kopplet 
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LÅT VALPEN SPRINGA LÖS 
 
För valpens mentala hälsa är det mycket viktigt att den får springa lös. Se 
till att ni uppsöker platser som tillåter detta så ofta som möjligt. Se till att 
valpen skall följa er. Är valpen ouppmärksam eller blir distraherad, göm er 
och låt valpen lista ut att när den inte följer med er, riskerar den att mista er. 
Ni kan också ropa på hunden och springa i motsatt riktning. Valpen 
kommer att tycka det är spännande och kommer efter i full fart.  
Koppla inte valpen var gång ni ropar på den. Ropa in hunden med olika 
intervaller, ge den en klapp ev. en godbit och släpp den igen. På det sättet 
tror den inte att inkallning är det samma som att bli kopplad. Se förövrigt 
kapitlet om inkallning. 
 

MILJÖTRÄNING 
 
Starta miljöträningen så snart som möjligt, men använd sunt förnuft i och 
börja lite försiktigt. 
Detta är kanske fodervärdens viktigaste uppgift. Särskilt viktigt är det för 
valpen att den får en naturlig och behaglig invänjning i de miljöer den 
senare skall arbeta i. På förhand vet vi inte vilken blind som skall ha 
hunden och inte heller var han/hon ska bo. Det är därför viktigt att valpen 
får goda erfarenheter från de flesta av de situationer den senare, som 
ledarhund, kommer att arbeta i. Att gå på trafikerade gator, trappor, hissar, 
åka med offentliga transportmedel, vara med i bilen osv. är mycket viktiga 
punkter. Kort sagt bör den vara med på allt som är en naturlig del av 
familjens vardag. Ta det lugnt och försiktigt utan att överbeskydda hunden. 
För en 15 månaders gammal valp, som inte har fått dessa erfarenheter, kan 
belastningen med att komma in till skolan och träningen bli ganska stor.  
 
Visar valpen tendenser till osäkerhet i enskilda situationer ömka inte med 
den visa den med din bestämda hållning att detta inte är farligt. 
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Detta bör valpen ha varit med om och vara van vid den är 1 år gammal 
trafik 
hissar 
köpcentra 
kaféer 
stora folksamlingar 
hala golv 
trappor 
glasdörrar, skyltfönster 
höga ljud 
broar, gångbroar 
tåg buss 
bilar 
nattliga promenader (en del hundar är mörkrädda) 
åka bil 
veterinärbehandling 
andra djur (katt, häst, ko och får) 
andra hundar 
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ANDRA HUNDAR 
 
 
 
Låt aldrig valpen få intrycket av att andra hundar är farliga, T.ex. att lyfta 
upp valpen så snart en annan hund närmar sig. Den behöver lära sig det 
specifika kroppsspråket som gäller för hundar emellan.  
  
Det finns i stort sett alltid en hundklubb i närheten där det arrangeras valp-, 
hundägar- eller dressyrkurs.  Ta kontakt med din lokala hundklubb för att få 
reda på träningstider, kurstider etc. Där är ett bra tillfälle för miljöträning av 
sin hund. 
 
När valpen och den andra hunden ska träffas 
Det är viktigt att valpen får möta andra hundar. När valpen skall hälsa på en 
annan hund skall detta ske under kontroll. Du måste självklart kunna bryta 
och ta valpen därifrån. Det är inte alla hundar som tycker om valpar, 
särskilt inte valpar med svansen högt över ryggen. (vilket betyder jag är 
lika stor som du) En normal vuxen hund vill aldrig angripa en liten valp.  
Det är därför bra att träffa andra hundar utan att dom måste leka. Det får 
aldrig bli roligare att leka med andra hundar än att komma till dig, när du 
ropar. Det är du som ska vara bästa kamraten för valpen. 
Det är du som bestämmer vilka hundar din valp skall leka med!  Leken 
skall också begränsas. Det är viktigt att andra hundar inte betyder LEK! 
 
 
Andra hundar i koppel 
Det är viktigt att den lär sig att passera andra hundar utan att visa för 
mycket interesse, något som kommer till att vara av stor betydelse i 
hundens senare arbetsuppgifter.  Se till att hjälpa valpen förbi den andra 
hunden genom att avleda och prata med valpen.  OBS!  Inte dra till dig 
valpen.  Du ger hunden på den vägen en signal om att vara på sin vakt, och 
det kan i värsta fall ge valpen intryck av att andra hundar är farliga. När 
valpen drar ut mot den andra hunden, säg ett bestämt NEJ och ge den ett 
ryck i kopplet så den går i rätt riktning BERÖM när den gör rätt.  
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 OVANOR 
Tiggning 

 
 
 
 
 
 
 
Detta är strängt förbjudet. Valpen har ett medfött sätt att se utsvulten ut, 
som går rätt till hjärtat på de flesta av oss. Det finns ingen som kan se så 
hungrig ut som en liten valp som sitter och ser på dig med stora sorgsna 
ögon som säger: Jag är utsvulten � ge mig mat! 
Det har ingen betydelse att valpen nyss fått mat, den kan se lika hungrig ut 
för det. Det är mycket viktigt att valpen inte lyckas med sin tiggning, då 
detta kan bli en obehaglig vana att handskas med för en blind person. Låt 
aldrig valpen få mat vid matbordet eller när ni äter. Ge gärna valpen mat 
innan ni äter själva i början så vet ni att den inte svälter ihjäl! 
 

                             STJÄLA MAT 
 
 
 
Detta är också en mycket obehaglig vana som vi måste göra allt för att 
undgå. En valp kan bli 2 meter lång när den försöker att få tag i mat på 
bordet eller på köksbänken. Av och till kan den till och med försöka att 
klättra på stolar för att komma till söndagssteken eller något annat som 
hunden tycker om. Se till att inte vända ryggen till valpen när det står mat 
framme som kan stjälas.   
Något av detta kan undgås genom att aldrig låta valpen ta något ätligt utan 
att ha lärt den varsågod. 
Låt valpen sitta och sätt fram matskålen och säg ett varsågod när valpen får 
lov att ta maten.  Försöker den att ta godbiten före varsågod skall den få en 
korrigering och övningen startar på nytt. 
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LIGGA I MÖBLER / SÄNGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
En blind person får problem med att inte veta om hunden legat i möblerna. 
Det fungerar inte att ha hår och sand i soffor och sängar.  Vidare kan en 
soffhund bjuda på problem för en brukare om han/hon skall ha med sig sin 
hund på hotell. 
När hunden försöker att klättra upp i soffan säg ett bestämt NEJ och ta ner 
den på golvet igen. 
 
 
 

BITA PÅ SAKER OCH TING 
 
 

 
 
 
När valpen biter på saker och ting, stoppa den med ett bestämt NEJ! och ge 
den omedelbart beröm när den spottar ut eller släpper det den tuggar på. 
Byt gärna med en av valpens egna leksaker. 
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SKÄLLA OCH GNÄLLA 
 
Valpen använder sig av sin röst för att försöka kalla er tillbaka när ni går 
ifrån den.  Det är viktigt att den inte lyckas i detta. Om valpen bjäffar och 
ylar, gå in och ge den ett mycket bestämt NEJ, det ska inte vara roligt för 
valpen när du kommer. Öka tid och avstånd successivt. Om ni går tillbaka 
med en gång den börjar gnälla, tror den snart att det lönar sig: Jag skäller 
och husse och matte kommer. 
Ta kontakt med Hund i Tjänst om valpen inte slutar att skälla. 
 

SÖKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valpen skall inte uppmuntras till sökning. Göm inte godbitar som den skall 
söka sig fram till. Den kommer då att bli en hund som inte kan gå förbi en 
enda matlukt utan att söka reda på den och äta upp det. Hunden blir 
specialist på det och mycket svår att bryta. Detta kan bli utslagning som 
ledarhund. Pröva att avleda valpen. Var alltid lite före när du är ute och går 
på promenad. Ser du en godbit, passera den och se till att valpen inte får 
anledning till att plocka upp det. Ge valpen en skarp korrigering med rösten 
och ett ryck i kopplet som hindrar den att få tag i godbiten när den försöker 
att plocka upp det.  
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INKALLING 
 
BÖRJA INKALLINGSTRÄNINGEN OMEDELBART.  DET ÄR DET 
VIKTIGASTE HUNDEN SKALL LÄRA. 
Ropa på valpen när den är på väg mot dig och ge den mycket beröm, ev. en 
godbit när den kommer ända in till dig och du har tagit kontakt genom att 
klappa den i mungiporna eller klappat den längs sidorna. Inte tvärt om utan 
godbit efter kontakt.  Kommer inte valpen på första inkallningen, ge den ett 
skarpt NEJ och kalla in på nytt och spring ifrån valpen. Så fort valpen 
startar och springer mot dig BERÖM och sätt dig på huk med ryggen mot 
valpen. 
Det skall ALLTID vara positivt att komma till dig.  Det får ALDRIG ske 
att valpen eller unghunden får obehag när den kommer. Detta gör att 
hunden inte vill komma in till dig om du låter minsta arg och inkallning 
uppfattas negativt. 
Inkallning när valpen är lös 
Den första tiden är valpen mycket rädd för att mista er. Ta vare på detta i 
inkallningsövningen. Låt valpen gå lös (på ett tryggt ställe) - sätt dig på 
huk, beröm och klappa när valpen kommer till dig.  
Använd HIT. Spring aldrig efter en valp som inte kommer - spring hellre 
ifrån den! Ge gärna en godbit när valpen kommer, efter beröm och klapp, 
som en extra förstärkning av en positiv övning. 
Inkallning i koppel 
När valpen är ouppmärksam ger vi den ett litet ryck i kopplet och använder 
kommandot HIT gärna namnet först, samtidigt som vi tar några steg ifrån, 
det ska vara trevligt och roligt för valpen att komma till oss.  Reagerar inte 
valpen första gången, säg ett bestämt NEJ och kalla in på nytt. Avsluta 
alltid övningen med beröm och klapp. OBS! Måste anpassas efter den 
enskilda valpen.  Valpen ska ha vad som är lagom just för den.  
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RESOR 
 
 
 
Se alltid till att valpen har gott om luft när den skall vara med på resan med 
bil, tåg, buss, flyg eller båt. Sätt valpen vid sidan av dig och säg till valpen 
lugnt och sansat att den skall hålla sig lugn. 
När hunden är med i bilen bör den inte ligga på sätena, utan på golvet eller 
bak i kombin. 

 
 
 
 

LÖPNING 
 
En tik får sin första löpning mellan 6 och 12 månaders ålder. Håll nu koll 
på henne denna tid, så det inte sker en olycka. Hon är allt för ung till att få 
valpar. Skulle det mot förmodan hända, kontaktas Hund i Tjänst genast. 
 
Löpningen varar vanligtvis i 3 veckor. Tiken skall passas hela perioden. 
Tiken måste koppel rastas under den här tiden. Har den varit på egenhand 
en ganska kort stund, kan du räkna med att hon kan ha parat sig. Du får inte 
gå ifrån henne ute, varken bunden eller lös. Hanhundar är fantastiska till att 
hitta vägen över eller under staketet om det finns en löp tik innanför. Notera 
datumen för löptiden och ge Hund i Tjänst besked om denna. 
OBS! En löp tik kan mycket väl hitta på att sticka iväg för sig själv för att 
leta upp en passande hanhund! 
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KASTRERING 
 
Hanhunden 
Hanhund blir kastrerad när den visar de första tecknen på könsmognad.  
Han är då i regel mellan 7 - 12 månader gammal.  Detta är ett relativt enkelt 
ingrepp, som företas när hanhunden börjar lyfta på benet, intressera sig för 
löptikar och den börjar se på andra hanar som konkurrenter.   
Hanen som har blivit kastrerad, måste gå med skärm fram till stygnen tas 
bort efter ca 10 dagar. Ingreppet och rekonvalescenten är helt smärtfri för 
hanhunden. 
Tiken 
Tiken blir kastrerad (steriliserad) efter att hon har kvalificerat sig som 
ledarhundsaspirant.  Detta är ett mycket större ingrepp än hos hanhunden, 
då båda äggstockar och livmoder tas bort helt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRSÄKRING 
Hundeskolen Veiviseren AS är ansvarig när det gäller hunden hälsa, och 
fodervärden är inte ansvarig för hundens liv.  Hundeskolen Veiviseren AS 
är inte ansvarig för skador orsakade av ledarhundsvalpen. Sådana skador 
brukar i regel täckas av fodervärdens hemförsäkring eller 
olycksfallförsäkring.  Fodervärden uppmanas till att kontrollera sin 
försäkring och eventuellt utvidga den till att också gälla skador orsakade av 
hund. 
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SITUATIONER DÄR VALPEN 
BÖR SKYDDAS 

 
Nyår och Påsk 
Se till att valpen inte utsätts för traumatiska upplevelser i samband med 
större, fester, höga ljud och nyårsfyrverkerier (OBS smällare i år förbjudna 
enligt lag). Låt valpen vara inne och skruva gärna på radio eller Tv, så att 
den inte hör så mycket av oväsendet utanför. Blir valpen mycket rädd och 
orolig kontakta Hund i Tjänst. 
 
BIND ALDRIG VALPEN I DRAGKROKEN PÅ BILEN!  
(förbjudet enligt lag)  
Det har hänt att ägare har kört över sin hund eller släpat den efter bilen. 
 

AVMASKNING 
 
Valpen är avmaskad när den var 2, 4 och 6 veckor gammal, valpen skall 
avmaskas igen när den är mellan 10 och 12 vekor gammal. 
Därefter skall den avmaskas varje halvår. 
Avmaskningsmedel (banmint) finns på apoteket. 
 

VETERINÄRUTGIFTER 
 
Hundeskolen Veiviseren AS betalar eventuella veterinär och 
medicinutgifter.  
Vid akuta skador (bett � skärskador och förgiftning) kontaktas närmaste 
veterinär, kvitto sändes till Hund i Tjänst så ersätter Hundeskolen 
Veiviseren AS kostnaden.  Där som veterinär godtar det, kan räkningen 
sändes direkt till oss. Vid större ingrepp skall ovillkorligen Hundeskolen 
Veiviseren AS eller Hund i Tjänst kontakts, då vi vill utföra denna hos 
Norges veterinærhøgskole. 
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HUND VÅRD 
 
Pälsen 
Valpen bör borstas med en hundborste en gång i veckan. När hunden fäller 
kan man använda en kam. Borstningen skall alltid vara behaglig för hunden 
och göras på ett vänligt men bestämt sätt. För långhåriga hundar bör man se 
till att håren under trampdynan blir klippt jämt med trampdynan så att det 
inte ligger ovanpå trampdynan. På vintern fastnar det is, salt och snö i håret 
som är obehagligt för hunden. 
Huden 
Var påpasslig när det gäller hundens hud. Om hunden får utslag eller sår 
skall Hund i Tjänst kontaktas. De allra flesta hundar kan få lus en eller 
flera gånger i sitt liv, och det har ingenting med dålig hygien att göra (lusen 
smittar inte till människor). Lus är lätt att bli av med det finns medel på 
apoteket, effektivare medel finns att få på recept hos veterinären.  
Öronen 
Öronen skall kontrolleras med jämna mellanrum. Rensa dem gärna med en 
torr bomullstuss om det är nödvändigt. Om örat blir rött och luktar illa, eller 
hunden kliar sig mycket skall Hund i Tjänst kontaktas. 
Klorna 
Se till att klorna hålls korta och klipps med gämna mellamrum. Är du 
osäker på klippingen hjälper vi dig gärna. 
Tänder 
Lyft på läppen, se att tänderna ser rena och vita ut och att tanköttet är rosa. 
Du kan gärna borsta tänderna på hunden, använd  då en barntandborste  
med lite grann hund tandpasta på. Ge gärna ett tuggben till valpen det är bra 
för tänderna. 
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VACCINERING 
 
Valpen är vaccinerad och skall inte omvaccineras före ett år. 
 

SJUKDOM 
 
Har du misstanke om att det er något galet med hundens hälsa, ta kontakt 
med Hund i Tjänst snarast möjligt Tfn 0522-35698 Mobiltfn 070-171 65 
99 eller 070-171 66 04. Vid akut sjukdom, ta kontakt med närmaste 
veterinär och underrätta därefter Hund i Tjänst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMÅ BARN 
 
Se till att valpen får mesta möjliga lugn och ro dom första dagarna.  
Låt aldrig små barn ensamma passa valpen. 
 

VALPPASSARE 
 
Det går inte lång tid för en att valppassarna dyker upp. Hunden bör inte 
överlåtas till andra. Yngre personer bör man vare försiktig med. 
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LYCKA TILL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hundeskolen Veiviseren AS  
Tømtåsen 1540 Vestby 

Tlf.: 0047-64 95 33 00 Fax: 0047-64 95 33                               
Ansvarig i Sverige: Hund i Tjänst  

Edingsvägen 26 45152 
                Uddevalla tfn 0522-35698 E-post info@ledarhund.se 


