Vi glæder os til at se dig
og din hvalp

Dyrehospitalet City Syd, Vandmanden 10D, 9200 Aalborg SV, 98 11
74 00 post@dhcitysyd.dk

Hvalpesocialiseringskursus

Hvem tilbyder vi kurset til?
Alle racer med opstart i alderen
8-16 uger, med op til 2 personer
per hvalp
Er 8 uger for tidligt?
Nej, det er faktisk i den alder at
grundlaget for den hund man
gerne vil have lægges. Hvalpen
skal
socialiseres
på
dens
omgivelser og andre dyr. Det vil
sige at nu skal den opleve alle de
ting, den senere skal betragte
som en naturlig del af dens
tilværelse

Hvilke temaer gennemgås?
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndtering
Indlæring
Nytår
Kropssprog/dæmpende
signaler
Socialisering
Alene hjemme
Renlighed
Indkald/gå
pænt/trafiksikker

•
•
•
•

Hvilke oplevelser og
erfaringer hvalpen bør
have
Tips til at få en renlig
hvalp
Hvordan man afhjælper /
undgår alenehjemmeproblemer
Hvordan læser man sin
hvalps og andre hundes
signaler

•

•

10% på på alt i butikken
efter hver kursusaften
(dog ikke medicin og
loppemidler)
10% på netralisationer

Hvor og hvornår foregår det?
Hver mandag 18-19-30
Dyrehospitalet City Syd,
Vandmanden 10 D, 9200
Aalborg SV

Er der lydighedstræning?
Der bliver en mindre del af
lydighedstræning i forløbet og
undervisningen, som giver dig
redskaber at arbejde videre med,
men du skal dog forvente at
dette primært er et kursus for
socialisering og gennemgang af
relevante emner for dig som
hvalpe-ejer.

Hvad får ejeren ud af kurset?

Hvalpens udbytte
•
•
•

Den lærer hvalpe af andre
racer i forskellige
størrelser at kende
Den lærer de sociale
spilleregler for samvær
med andre hunde
Den lærer at det er sjovt at
besøge dyrehospitalet

På hospitalet samt i vores
indhegnede
område
bag
dyrehospitalet.
Kurset ”kører i ring”, så man kan
derfor starte ved først kommende
ledige plads.
Hvad koster det?
Prisen for alle 8 gange er 1280 kr.
Dette inkluderer:
•
•

Kursusmaterialer/
opslagsværk om hvalpen
2 kg VetPro Hvalpefoder

Skal hvalpen være vaccineret?
Ja, den skal være vaccineret 1.
gang inden første træning
Er der risioko for smitte?
Ja! Alle individer som ikke er
totalt isoleret fra hinanden er i
risiko for smitte, men alle skal
forevise vaccinationsattest inden
påbegyndelse af kurset, dermed
er risikoen meget lille. Vi beder
desuden vores deltagere om ikke
at komme hvis hvalpen har
sygdomssymtomer, hvis I er i tvivl
så ring 98 11 74 00 og hør om
det er ok I kommer med hvalpen.

