Hvad skal vi købe til hvalpen?
Der kan købes rigtig mange ting til hvalpen, men jeg vil her liste hvad jeg mener er
tilstrækkeligt. Den første hundeseng, sovebur og transportbur kan med fordel købes brugt,
f.eks. på ww.dba.dk


Hundeseng, f.eks. plast, formstøbt.
Hvalpe har det med at bide i hundesengen, så køb en billig og køb så den endelige
hundeseng når hvalpen har skiftet tænder.



Sovebur – hvis I ønsker, at hvalpen skal lære at sove for sig selv, og I vil være
sikre på, at den ikke går rundt om natten, så er et sovebur en god løsning. Især for
tæver i løbetid, er det rart at begrænse tævens færden om natten. Tilmed føler
hvalpen sig hurtigt tryg i buret, og søger derhen når den vil have fred og ro.
Soveburet kan være både et sovebur og en transportkasse (bill. Ferplast, Atlas Car
80).



Transportbur
Et transportbur sikrer den fulde kontrol over hvalpen/hunden i bilen. Udover
sikkerheden under kørslen er det også rart at hvalpen / hunden ikke løber rundt på
sæderne i bilen når du f.eks. har et ærinde.



Pude / madras til hundesengen / soveburet
Køb f.eks. en skumgummimadras (f.eks. Jysk) og skær den ud på mål. Beklæd
madrassen med f.eks. wet-bed, som sikrer at uheld ikke trænger ned i madrassen.
Wet-bed kan vaskes.



Mad og drikkeskål – evt. på bakke, så der ikke spildes på gulvet.



Navneskilt – husk at besidderens navn og adresse er lovpligtig



Hundesnor – køb en hundesnor. Lad hvalpen lære at gå pænt i snor først –
sidenhen kan I købe en flexiline.



Hundeposer



Dækken – til regnvejsdagene – evt. 2-i-1 med aftagelig fleece fór til kolde dage.



Legetøj – noget at bytte med når hvalpen f.eks. bider i ting du ikke ønsker den skal
bide i – eller hvalpen bider i fingre (hvilket er normalt indtil den skifter tænder i 12-16
ugers alderen). Maggie har haft stor glæde af et tøjdyr som dette, som hun fra helt
lille hvalp har leget med og domineret.

Køb af produkter til pelspleje og soignering, se link.

