Opvækst

Træning og socialisering

Socialisering og "træning"
Jeg vil løbende opdatere hvad vi foretager mig med hvalpene.

Vores mål er at socialisere dem og miljøtræne dem, lege og motivere dem,
så godt som muligt, dog uden at overaktivere dem.
Dette er en beskrivelse af hvad vi gjorde med det første kuld, hvilket jeg
også vil gøre med efterfølgende kuld...

Første og anden uge.

I de første to uger er der ikke sket så meget.
Fra 3. - 16 dagen laver jeg tidlig neurologisk stimulation med dem.
Dvs. små øvelser der stimulerer det neurologiske system.
Der er 5 øvelser:
1. kilde/prikke dem under fødderne
2. holde dem med hovedet opad
3. holde dem med hovedet nedad
4. holde dem på ryggen, maven opad
5. ligge på et stykke koldt klæde
alle øvelser udføres i 3-5 sek.

-Vil I vide mere om dette så se på dette her

Alle er flere gange om dagen oppe og blive kælet og nusset.
Men ellers er det bare at spise og sove, og tisse og "pølse".

På 13.-14 dagen har de fået øjne

Også på ca. 13.-14. dagen begynder de nu at stå og vakle rundt.
Og de øver sig i at sige lyde.....
Spise tid igen...

2½ uge gamle

Ca 2½ uge gamle begyndte der at komme mere liv i hvalpene.
De begyndte at stavre rundt, og forsøge på at lege.
Knap 3 uger gamle fik de alle tænder.
3 uger gamle fik de rigtig mad for første gang, og de gik bare lige til at
spise, som om de havde prøvet det før.
Efter et par dage er jeg begyndt at klicke dem når de for serveret deres mad,
for at betinge klick-lyden på mad.
De er nu mest uden for kassen, de har fået legetøj ind, og bider også lidt i
det.
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Alle har også været uden for "indhegningen" enkeltvis, for at gå lidt rundt
mellem de andre hunde, både for at lære dem at kende og for at de "gamle"
lærer hvalpene at kende.
De har mødt rigtig mange mennesker, både børn og voksne. Der kommer
mange gæster for at kigge og kæle.
Når man sidder hos dem kommer de myldrende, og kravler op på en for at
kæle og nusse, og bide i bukseben, arme og fingre, og det gør ondt nu.
Jeg vil nu begynde at sætte lyd-cd på, og spille forskellige lyde for dem.

4 uger gamle.

I dag har de været ude i køkkenet i længere tid og udforske og lege.
Det er svært at komme rundt og under køkkenstole osv.
De sidste par dage har de enkeltvis været ude i køkkenet og inde i stuen,
og nogle gange et par stykker af gangen. Det er så spændende.
Jeg havde også køkkendøren ud til gården stående åben et kort stykke tid,
og de var alle også lige ude og kigge i gården, men blev i sikkerhed lige ved
døren. En stooor verden at bevæge sig ud i..
De er allerede ved at øve sig i at blive renlige, det synes jeg da er flot så
tidligt eller??? Jeg har jo ikk prøvet at have hvalpe før.
Der er tæppe og et stykke med aviser, og de går i langt de fleste tilfælde hen
på aviserne og gør stort og tisser. Der skal godt nok skiftes aviser tit, men
tæppet holder tilgengæld lidt længere nu...
I dag tager vi også hvalpekassen ud, så de får et større område at være på,
og hverken hvalpene eller Ally gider være i kassen mere.
Jeg vil sætte bur ind til dem, så de gradvist kan vænne sig til det...
Jeg er også begyndt at spille lyd-cd for dem, det ser de nu ikke ud til at
registrere, men tager det helt naturligt.

5 uger gamle

Nu begynder der rigtigt at ske noget med deres udvikling.
De får rigtig mange gæster, næsten dagligt kommer der forskellige
mennesker og leger og kæler med dem.
Også børn har været på besøg. De er meget glade og tillidsfulde, og vil
meget gerne lege og snakke...
De er i gården mange gange om dagen, er også begyndt at gå derud og tisse
og besørge, hvis man er hurtig nok til at få lukket døren op. Desværre er det
for koldt til bare at have den stående åben hele tiden.
De er også i haven og lege hver dag, og vi er langsomt begyndt at
introducere dem for de voksne, hidtil har de kun set hinanden gennem
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hegnet, eller hvis de ved et uheld og kommet ind eller ud, mens hvalpene
har været ude.
Vi har haft dem alle ude og køre bil i sidste uge.
Vi har haft seler på alle sammen, og to og to har de været ude og gå tur.
Vi træner dem til at få godbidder, og følge fingrene med godbidden, så snart
tror jeg de kan både sit, dæk og stå...
De er meget glade for at komme ud på legepladsen, og løber meget
igennem tunnelerne, og hopper over den lille tunnel.
De får nu mad 5 gange om dagen, og kommer fint når der bliver kaldt: så er
der mad.....
Ally ser efterhånden meget træt ud når de spiser hos hende, de er også
volsomme ved hende. I gården prøver hun at lægge sig op i sengen, eller
stille sig på træstubbene.
Hun er lidt begyndt at opdrage på dem i denne uge, når de bider for meget i
hende, men stadig meget forsigtigt.

6 uger gamle

Jeg er gået lidt videre med klicker træningen, forsøger at have dem ude
enkeltvis, klick og godbid....
En lille start på øvelser med lokning, arbejder i næste uge videre med om de
selv vil forsøge at tilbyde nogle ting.. meget spændende.
træner indkald i haven. kalder og godbid, det er de gode til.
Vi har dem skiftevis med ud og køre bil, og gå en lille smule på fremmede
arealer. Bytur.
De har mødt flere fremmede hunde af forskellig størrelse og race.
Albert, cairn terrier, Victor, Cuton de tulear, Zio, tervueren.
Samt er de ved at blive introduceret mere og mere til vores egne voksne
hunde.
De er også ved at være rigtig gode til renlighedstræning, hvis man er
opmærksom på at de kommer ud når de har spist, sovet og leget.
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"7-ugers reglen"

Rikke har været god til at finde forskellige links og artikler til mig ang.
hvalpenes opvækst. Bl.a. har hun fundet en artikel skrevet af en sheltie
opdrætter, Pat Schaap. Også erfaren træner.
Når hvalpene er 7 uger skal de have prøvet flg.:
1. Have gået på 7 forskellige underlag,
Vores har leget på græs, sten, træflis, jord, fliser, klinker, trægulv,
gulvtæppe.
2. Have leget med 7 forskellige slags legetøj:
Vores har leget med bolde, store og små, gummilegetøj, sokker, bamser,
reb, klude, stålmadskåle, træsko, osv....
3. Have været på 7 forskellige steder:
Vores har været i køkken, hundegård, haven, bilen, indkørslen, bytur, stuen,
toilettet.
4. Have mødt og leget med 7 nye mennesker, børn, unge, gamle, osv.
Vores har mødt børn i forskellige aldre, baby, 6 årig, 10 årig, rigtig mange
forskellige voksne, både mænd og kvinder... Mange flere end 7....
5. Have været udsat for 7 forskellige udfordringer: såsom kravle på en
kasse, kravle ned, gå igennem tunnel, lege gemmeleg, gå ud og ind af en
dør, rundt om en forhindring,
Alle har været i tunnel, kravlet op og ned af stensætninger, op og ned af
blomster kasser, hylder, udenpå tunnel. De går selv ud og ind af alle døre,
bryder igennem indhegninger, opholder sig i bur, og går ud og ind af deres
lille hegn.
6. Have spist af 7 forskellige madskåle:
Øhh den er svær... De har spist af stål, porcelæn, glas og plastic, samt af
hånden og på fliserne...
7. Have spist i 7 forskellige rum:
De har ikke fået serveret mad i madskål andre steder end i deres "rum" og i
gården, men de har fået godbidder i bilen, på bytur, i haven, og i alle rum, i
gården og i haven. De har fået mad hos Ally både i haven, i gården og i
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køkkenet, så ????
Derudover har jeg tilføjet to mere: have mødt 7 forskellige hunde:
De har mødt tervueren, cairn terrier, cuton de tulear, 2 sheltier, border collie,
schapendoes, pudel-blanding.
Også en mere... Godbidder/mad:
De har prøvet at få hvalpemad med tun, hvalpemad med A-38, hvalpemad
rent, kalkun bidder, kyllinge bidder, trainingbites, oksekøds-stænger i små
bidder. også 7 forskellige ting...

Den sidste uge....

7-8 uger gamle...
Den sidste uge gik mest med at socialisere dem på andre hunde,
mennesker, og forskellige oplevelser.
Alle var med ude at køre til forskellige steder, på skift.
Vi trænede lidt klicker, sit og dæk, indkald og meget kontakt...
De legede rigtigt meget med hinanden, og det gik ret vildt til ind i mellem.
Den ene dag måtte vi lukke dem ud da vi skulle spise, vi kunne simpelthen
ikke høre hvad hinanden sagde.
To dage gik med at køre til dyrlæger, først øjenlysningsdyrlæge, og senere
vores egen dyrlæge til sundhedscheck.
Også kom flytte dagen, puh ha, det var ikke sjovt. Men alle tog det pænt og
er faldet godt til i deres nye hjem.
Alle fik en "flytte-kasse" med, med mad, godbidder, madskål, chokolade,
billeder og div. papirer, samt en klud der duftede af deres mor.
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