
ROLIGE LEGE
Leg rolige lege, der 

stimulerer hvalpen til at 
bruge hjernen – fx ”nose 

work”. Det trætter 
hvalpen mere end vilde 
lege, som i stedet virker 

opkvikkende.

INGEN TOM MAVE
Lad hverken hvalpen gå 
sulten i seng eller få et 

stort måltid før 
sengetid. Her er ”nose 
work” igen en god ide, 

da det involverer 
godbidder.

TISSETUR TIL SIDST
En tissetur så sent som 
muligt, vil sikre en tør
nat.

KOM TIDLIGT 
HJEM

Bring hvalpen hjem så 
tidligt på dagen, som 

muligt. Det giver den god 
tid til at vænne sig til de 

nye omgivelser, mens det 
er lyst og ”ufarligt”. 

DUFTE SKABER 
TRYGHED

Det er altid en god idé 
at have et tæppe med 
de velkendte dufte fra 
mor og søskende. Det 
kan med fordel ligge i 

kurven.

HOLD DIG TÆT
Hvalpen er vant til at 

sove med sine 
søskende, så lad den 

ligge tæt hos dig. Bliver 
den urolig, kan du 

berolige den med en 
hånd eller tage den op.

KURV FOR 
SIG SELV

Start med at have 
kurven i soveværelset. 
Herefter kan du flytte 
den tættere på det 

permanente sovested. 

KURV I 
SOVEVÆRELSET
Lav en lille løbegård 

uden legetøj, mad eller 
vand rundt om kurven. 
Så lærer hvalpen, at 

soveværelset 
er til at sove i. 

I SENGEN 
HOS DIG

Læg en madras ved 
siden af sengen, i 

tilfælde af at hvalpen 
falder ned. Husk, det er 
sundt at sove med sin 

hund i sengen.

”SNOOZE” 
DIN HVALP

Når hvalpen er udhvilet, 
kan du aktivere den med 
en ”tyggeting” – det vil 

give dig lidt ekstra 
sovetid. 
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OPSKRIFTEN PÅ 
EN TRÆT HVALP

EN TRYG HVALP 
SOVER BEDRE

HVOR SKAL
HVALPEN SOVE?

S   V G   DT
MED DIN NYE HVALP

BONUSTIP
Bær hvalpen ud af 

samme dør hver gang, så 
lærer den hurtigt, hvilken 

dør der giver adgang 
til haven.   

Giv den lov til at 
brænde energi af, 
så den kan sove 
godt hele natten.

ULVETIME
I et par timer inden sengetid 

kan din hvalp være kropumulig 
- såkaldt ulvetime.

Denne infografik er udarbejdet i samarbejde med Dansk Kennel Klub 
og med uvurderlig hjælp fra hundekennelejere rundt om i Danmark. 

Vi håber, at mange nye hundeejere kan få glæde af denne infografik.
Mange tak til alle de involverede!
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