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0-3 uger

Fødsel og sanseudvikling: hvalpen vil
hovedsagelig die, sove og holde sig
varm. Hvalpen er modtagelig for visse
informationer. Derfor der skal være ro
til dem og tæven. Sanserne udvikles;
lugte, høre og syn for til sidst også at
kravle og gå.

Skal have ro. Søg starter
her ved at arbejde sig
frem til tævens vorter.
Fundamentet til søg er
dermed startet.
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Flokprægning: hvalpen lærer,
at den tilhører flokken af
3-5 uger hunde, men skal her acceptere,
at mennesket bliver en del af
dens omgang.

Vigtigt at hvalpen
får kontakt til
”rare” mennesker.
Enkeltvis men også i
flok.

Social tilpasning: hvalpen lærer en
social tilpasning i flokken. Den
bliver mere voldsom overfor de
andre hvalpe. Tæven begynder at
5-7 uger præge hvalpen i retning af, at
legen bliver mere med opdragende
formål. Hvalpen træner nu sig
lugtesans og søger gerne efter
godbider.

Vigtigt, at hvalpen får
noget at lege med og
flere gange dagligt
bliver stimuleret i at
undersøge og lege.
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7-12
uger

Lederprægning: Socialisering og
prægning er meget vigtig i denne
periode. Hvalpen begynder
indlæring som lagres. Hvalpen
suger til sig af alle indtryk - både
gode og dårlige.

Masser af
miljøtræning og en
periode hvor hvalpen
skal have så mange
positive indtryk som
muligt. Eks kan møde
med sur hund være
ødelæggende.

Halv kønsmodning: hos både
tæver og hanner udvikles
mandligt kønshormon. Tænderne
3-4 mdr. skiftes. En periode hvor grænser
prøves af. Bider i alting –
bukseben m.m. hvalpen vil gerne
styre begivenhederne.

Sæt grænser, men
positivt. Byt med
noget godt, når
hvalpen stjæler.
Afbryd voldsom leg
ved at bytte med
noget godt. Uddan
med få gentagelser.
Pas på tænderne.
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Rolig periode: hvalpens
hormonproduktion stabiliseres.
4-7 mdr. Hvalpen er i denne periode meget
modtagelig for læring.

Masser af indlæring
men MEGET positiv.
En periode der skal
udnyttes til fulde
uden overdrivelse og
på hundens
præmisser.

Fysisk kønsmodning: Hannen letter
ben, og tæven får sin første
løbetid. Derfor ses der generelt
masser af hormonforstyrrelser ved
7-10 mdr. begge køn. En periode hvor
hvalpen vil forsøge at kravle op ad
rangstigen, udvikler dominans som
kan komme til udtryk overfor
enkelte familiemedlemmer mere
end andre. Generelt en periode
der for de fleste hvalpens
vedkommende er hårde at komme
igennem.

Generalisering af
øvelserne. Her ses
ofte et skridt frem og
to tilbage. Lav hellere
kendte øvelser med
repetition end ny
uddannelse.
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10-17
mdr.

Rolig periode: den anden stabile
fase i udvikling fra hvalp til
unghund. Hunden er meget
modtagelig for læring i denne
periode.

Mulighed for masser
af uddannelse –
positiv på hundens
præmisser.

17-22
mdr.

Der skal udvises
forsigtighed i denne
Psykisk kønsmodning: 3
periode. Man kan let
kønsmodning i udviklingen. Her
komme til at ”sætte
bliver drenge til mænd. En periode sig” for hårdt på
hvor den sidste dominans
hunden, som så vil
indtræder, hvor underkastelse kan lade sig underkaste.
indtræde i udpræget grad.
Ødelæggede ethvert
godt hund/førerforhold. Moderat
træning og uddannelse
i denne periode.
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Refleksion
• Diskuter hvornår i selv vil tage jeres egen hund med på jagt første gang.
• Fremlæg eksempler på hunde der for tidligt er kommet med på jagten og
evt. hvilke ”skader” det har gjort.
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