
Innan ni hämtar er valp tänk igenom hur ni vill ha det hemma. För valpen är det enklare att lära 
känna en mindre del av ert boende (hus/ lägenhet) först. Det blir enklare att få valpen torr på en 
begränsad utrymme. Valpen hittar enklare fram och lär sig husets reglar. När allt sitter på plats kan 
man utöka valpens territorium.

Den del av ert boende som avgränsas för valpen ska säkras. Små valpar liksom små barn är 
intresserade av små föremål, sladdar, skosnören, dvs allt som rasslar, rör på sig när de rör vid o.s.v. 
Allt är spännande på det nya platsen! I hundens ögon är det en leksak:). Ni kan lätt undvika problem
med förstörda sladdar m.m.om ni helt enkelt ta bort dessa och lär valpen leka med hundleksaker. Gå
en lov i hemmet med kritiskt granskande ögon på allt som kan verka lockande för ev valp. Tänk på 
säkerheten , t. ex. trappor och öppna spis. 

Förbered sovplats för er valp där valpen alltid får vara ifred. Mat- och vattenskallar, koppel, 
halsband/sele, nåt att bita/ tugga på , mat ( ni får lite mat med er att det räcker några dagar) och 
bajspåsar. Resten kan ni skaffa eftersom.

Går resa hem i bil? Ni behöver ha en transportväska eller bur med er som går att spänna fast i bilen. 
Det är den bästa alternativ. Valpen är liten, men växer fort. Tänk på storleken. Det kan vara klokt att
låna en. Det finns olika modeller från tyg,halvhårda väskor till burar i plast. Kolla på djuraffär och 
välj den ni tycker om och den som passar era behov. Yorkshire flyger inne i kabinen, och det finns 
begränsningar av väskstorleken. Om ni ska åka långa sträckor med er hund finns burar med en skål 
för vatten som  monteras i den. Hämtas valpen med buss, tåg eller båt? Då fingerar även mjuka 
transportväskor bra.

Välj en bra dag för hämtningen när ni har gott om tiden liksom vi på Kennel. Valpen får inte vara 
yngre än 8 veckor, men får vara äldre. Ger tid för valpen att bekanta sig med er, sin nya familj i 
lugn och ro i närvaro av sin mamma och kanske pappa och eventuellt syskon. Det är bra att valpen 
vänjer sig successivt vid sin nya familj � . Ni kommer att få en liten filt med ” familj doft” . Dn 
kommer vara tröst  och trygghet för valpen under första natten. Ni får ta bilder på er valp och 
föräldrarna vid besöket!

Passa på ställa frågor vid besöket. 

När valpen kommer in i det nya boende låt den vara sig själv, ta det lugnt bara. Ibland vill inte 
valpen äta, det kommer gå över. Att dricka är viktigast. Låt valpen gå runt, nosa på, kolla läget, 
bekanta sig med omgivningen, kanske leka lite, dricka vatten och sedan bjuda på maten. Då smakar 
det som bäst! Glöm inte lägga ut filten från detgamla hemmet som luktar mamma. Det ger lugnande
effekt, ger trygghet till er lilla valp.

Ni kommer att få foder av oss för första tiden, sedan kan ni skaffa maten till valpen i djuraffär. 
Fodret för valpen behöver anpassas till åldern (månader), till vikt och fysisk aktivitet. Vi 
rekommenderar att ni fortsätteer med  samma foder en stund till. Om ni vill byta till en annan typ av
foder ska bytet ske försiktigt ; 2/3 delar gammalt foder + 1/3 del nytt i i ca 5 -7 dagar. Om 
avföringen ser bra ut och valpen gillar fodret går ni vidare med 1/2 + 1/2 under samma tid . Om allt 
bra sedan 1/2 + 2/3 och det kan gå lite snabbare på 5 dagar till 100% nya foder. Glöm inte att det är 
valpen som visar hur den tycker om och tål fodret. Det finns SMAK-GARANTI. Det Betyder att ni 
kan lämna tillbaka en öppen påse till affären om er hund vill inte äta just detta foder.Då måste det 
var mer än 75% kvar i paketet.

Det är bra att ha olika typer av hundleksaker. En av varje typ. En rullande - boll; ett mjukisdjur som 
rasslar, det kan valpen bita och gnaga på ; en gummileksak som piper , det är så spännande med 
ljudet och kan bli populär, men kan snabbt trötta ut era öron; en repleksak, den kan valpen gnaga 



på, den kan kastas och hämtas,  den får inte dras med kraft från valpen när den hålls i käken annars 
får ni fel bett!

Räkna med att valpen blir ledsen första natten, kanske några första nätter tills den lär sig vara utan 
mamma och resten av sina syskon. Ni har filten till hjälp och er kärlek. Om ni tar valpen till er i 
sängen kommer den tystna direkt. Den kommer att känna sig vara med i den nya flocken. Men ni 
blir då aldrig av med er nya sängkamrat � � !

Att flytta till ett nytt hem är en stor omställning för en liten valp. Valpen blir trött av alla nya 
intryck. Den kan även bli lite orolig de första dagarna. Valpen är ju fortfarande liten, den behöver 
mycket sömn och ska inte väckas om den sover.  Låt den få god tid på dig att lära känna sin familj 
och sitt nya hem, innan nyfikna släktingar, vänner, kompisar får komma på besök. Dock inte alla 
samtidigt så klart! 

Vi är så tacksamma om ni fortsätter ha kontakt med vår Kennel även efter avhämtningen. Vi är i 
intresserade hur våra valpar utvecklas, vilka framsteg de gör . Allt är av intresse för vårt 
avelsarbete. 

Om ni är intresserade av media sidor för Yorkshireterrier för att träffa människornas samma 
intressen kan vi rekommendera grupp på FB ” älskade yorkshireterrier”. Man brukar 
rekommenderas in i gruppen. Om intresset finns, kan vi rekommendera er. 


