
Några ”kom-i-håg”-punkter 
 

Maten 
Från och med 8 veckors ålder till och med när valpen är 4-5 månader skall den äta  
Royal Canin Baby Dog. 
Från 5 månaders ålder och fram till att den återlämnas till Hedeforsens Kennel skall den äta 
Royal Canin Junior. 

Matning 
8 veckor –> cirka 14 veckor, 4 gånger mat/dag 
14 veckor –> 6 månader, 3 gånger mat/dag 
6 månader –> till återlämning, 2 gånger mat/dag 
 
Läs på förpackningen hur stor ranson din hund skall ha. En schäfer väger cirka 35-45 kilo som fullvuxen.  
Tänk på att rekommendationen på matsäcken är ungefärlig! Se på valpens hull och ransonera efter det. Man 
skall känna revbenen, men inte se dem. Då har hunden lagom vikt. 

Rumsren 
Under dag- och kvällstid bör du försöka att ta ut valpen varannan timme.  
När valpen just har vaknat behöver den oftast göra ifrån sig. Även när den precis har ätit, brukar det bli dags. 
Lyft då upp valpen och bär ut den. När den har gjort det den skall, ge mycket beröm! 
Skulle du inte hinna bära ut valpen, och den kissar eller bajsar inne så banna den inte! Valpar gör det inte 
medvetet, hundar är inte fysiskt utvecklade för att hålla sig förrän de är 6 månader. 
Tänk istället efter vad du skall göra annorlunda nästa gång. Titta på valpens kroppsspråk, det säger ofta mer 
än vad klockan gör! 

Vaccination 
Valpen är vaccinerad med den första omgången vaccin när du hämtar den på Hedeforsens Kennel.  
När valpen är 12 veckor gammal, är det dags för nästa spruta.  
Det är ni som fodervärd som tar kontakt med veterinär som ger vaccinet. Om ni bor i närheten av Göteborg 
kan ni vända er till Göteborgs Djurklinik 031-742 17 40. Där beställer ni tid, vaccinerar valpen och kliniken 
skickar fakturan till oss.  
Om ni vänder er till en annan klinik, betalar ni som vanligt i kassan, men sedan skickar ni kvittot till oss. Skicka 
även med ert kontonummer, så ersätter vi er för vaccinationen. 
Obs! Det skall stå Gömmets Hundskola på kvittot! 
 
Och glöm inte att ni alltid kan ringa oss, ni stör aldrig! Vi vill gärna att ni hör av er och berättar hur det går, 
även om allt går förträffligt! 
 
 
Lycka till med valpen! 
 
 
 
Hedeforsens Kennel 
Elisabeth och Reino Oskarsson 
0303-222 021 
0703-749 469 Elisabeth 
0703-250 026 Reino 
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