
NY VALP I HUSET 
 
Valpens første tid hos deg 
Alderen fra 8-12 uker er den viktigste pregingsperioden i en valps liv – unngå at 
valpen utsettes for mye bråk og uro i denne perioden. La valpen bli trygg i sine 
nye omgivelser! 
 
Tiden er nå inne til å fjerne alle planter valpen kan få tak i, og ta bort alle 
gulvtepper inntil hunden er blitt stueren. Det er normalt at dette tar minst et 
par måneder, ofte lenger tid, det kommer mye an på hvor flink du er å trene 
valpen. 
 
Renslighetstreningen starter i det øyeblikk du får hunden i huset. Jo oftere den 
blir tatt ut, jo fortere blir den renslig. Det er lurt å la den få en fast plass å 
gjøre fra seg på, lukten hjelper den til å ”huske” hvorfor den er ute.  
Hunden må ut etter å ha spist, lekt og sovet og en hel haug med ganger til! 
 
Ledninger er spennende å tygge på, men farlig. Om disse ikke får være i fred, 
prøv å smøre på enten sterk sennep, eller kjøp Go`Negl på apoteket, det pleier å 
være meget effektivt! 
 
Det er dessverre et faktum at en del hunder man treffer ikke er til å stole på. 
Vær restriktiv med hvem valpen får møte av fremmede hunder, ikke stol på 
eiere som sier at han er sååå snill og det går sikkert bra! 
Får valpen negative opplevelser med andre hunder kan det prege den for alltid. 
La den møte hunder på egen alder og samme psykiske nivå, dette er meget viktig. 
Det er også derfor det er så viktig å ta med hunden på valpekurs så tidlig som 
mulig. 
 
Valpen skal løpe minst mulig i trapper før den er voksen (over 9 mnd.) Dette er 
for å skåne albuer og skuldrer som er ”løse” i vekstperioden, og ikke minst, for å 
hindre ulykker. 
 
Valpen trenger ingen dyr hundeseng i begynnelsen, den blir bare tygget i 
stykker. En pappeske med et varmt teppe oppi er fin å bruke den første tiden, la 
kantene være så høye at valpen ikke kan komme seg ut. Et bur er også fint for 
valpen å sove i om natten. Den må sove i nærheten av familien, spesielt den 
første tiden. 
La alltid valpen være i fred når den sover!  
Den skal ikke forstyrres når den ligger i buret sitt, det er dens  
fristed. Dette er spesielt viktig å huske dersom det er barn i familien. 



Valpen må vennes til å være alene hjemme i korte økter om gangen, så økes 
gradvis tiden man forlater den. La den få være på et sted der den ikke kan 
skade seg selv eller inventaret, for eksempel kjøkkenet, og la den ha buret sitt 
der, pluss leker og evt. noen godbiter.  
 
Valpen kan selvsagt ikke være lenge uten tilsyn. En liten valp kan ikke være 
hjemme alene en hel arbeidsdag, da må du ha noen som kan passe den for 
deg. 
 
Hunden må alltid ligge i bur i bilen!  
Ta valpen med på korte bilturer i begynnelsen, da er det lettere å unngå at den 
blir bilsyk. 
 

FÒRING 
Fòrliste med det valpen er vant med å spise skal være vedlagt fra oppdretter. 
 
Gi hunden et kvalitetsfòr kjøpt i hundebutikk eller hos veterinæren – ikke fòr 
fra  matbutikken. 
 
Reduser antallet måltider etter hvert som valpen ikke spiser like glupsk til hvert 
måltid. Når valpen er ca. 6 mnd. pleier det å være greit å gi 1/3 av dagsrasjonen 
til frokost, og resten til middag. 
 
La ikke matskålen stå framme hele tiden!  
Det vil gjøre hunden matlei. Spiser den ikke opp etter et kvarter, ta bort skålen 
og vent til neste måltid. Hunden skal alltid ha tilgang til friskt vann! 
 
Husk også at alt forskifte må skje gradvis, ellers får hunden som regel dårlig 
mage.  
 
Det er ikke kjedelig for hunden å bare spise hundemat! 
Den trenger ikke middagsrester eller andre tilsetninger i maten.  
Foret inneholder alt det som trengs av vitaminer og mineraler m.m. i et 
riktig forhold. 
Det du gir i tillegg er litt cultura eller biola, og 1 teskje solsikkeolje eller 
fiskeolje i maten pr. dag. 
 
Riktig foring er viktig for hundens helse og trivsel! 
 
 



TIPS 
Kutt opp gammelt brød i store biter og la det ligge fremme på kjøkkenbenken å 
tørke seg steinhardt. Det er glimrende tyggeleker til en valp med tannkløe! 
 
Godbiter er viktig til premiering, men vær restriktiv med hva du bruker, mye av 
det som fåes kjøpt inneholder mye rart. 
Til godbiter kan du f.eks. bruke mini-mini biter med: middagspølse, kokt kylling 
eller kjøttboller. Du kan også enkelt lage godbiter selv av blodpølse eller lever. 
Blodpølsen kuttes i små biter, legges på bakepapir og tørkes i steikovnen på ca.  
150 grader i 1-2 timer (snu de av og til). Lever kokes først et par timer, så gjør  
du som med blodpølsen. Oppbevares i tett boks i fryseren, lang holdbarhet.  
 
 
UTSTYR TIL HUNDEN 
 

 Mat- og vannskål 
 Et stativ med to stk. skåler til mat/vann er praktisk, da holder de seg der 
 de skal være og velter ikke. Skåler i stengods er også bra, mens skåler i 
 plast er ikke å anbefale. Skålene må vaskes hver dag. 
 

 Teppe 
 Vetbed er et tykt teppe som er godt og varmt og slipper fuktighet 
 igjennom slik at overflaten alltid er tørr. Selges i dyrebutikken. Hundens 
 bur/seng og tepper bør rengjøres grundig en gang i uken. Tepper bør 
 vaskes på 60 grader. 
 

 Bur 
 Kjøp en str. som gir hunden god plass som voksen, ca.50x60 cm.  
 

 Halsbånd og leiebånd 
 Et tynt halsbånd som ikke sliter på pelsen. Leiebånd i 180 cm lengde er 
 passelig. Det må ikke vær for tungt eller med for stor krok – husk du har  
 en liten hund. 
 

 Leker 
 Noen skikkelige tyggeleker er greit å ha, pass på å skifte ut ødelagte 

leker. Tomme doruller er fine å tygge på , men kastes når de begynner å 
fungere som mat. En tom brusflaske i plast, gjerne med noe skrammel inni, 
er også veldig gøy for valpen. Gir du tyggebein, så kast det før det blir så 
lite at det kan sette seg fast i halsen, og ikke gi slike så veldig ofte. 

 



 Shampo 
 Kjøp shampo som er beregnet for strihårete hvite hunder. Vær 
 oppmerksom på at den som oftest skal blandes ut med vann før bruk. 
  

 Utstyr til stell av hunden 
 Til pelsstell trenger du først og fremst en god stålkam. Denne må ha så 
 lange tenner at den kommer helt inn til huden når du grer gjennom pelsen. 
 Karde trengs for å børste gjennom pelsen før du bruker kammen. Saks til 
 å klippe mellom tredeputene og rundt analåpningen. Det finnes egne 
 potesakser som er runde i tuppen. De fleste liker best en liten, spiss saks. 
 Klotang, ikke for stor, til å klippe klør med.  
 Det du trenger av utstyr om du skal trimme hunden selv, finnes beskrevet  
 i trimmeveledningen som du får fra oppdretteren eller Westieklubben 
 
 
STELL AV HUNDEN 

Pelspleie 
Fra du får valpen hjem, MÅ du venne den til å stå stille på et bord. Dette er 
veldig viktig trening, for du har en rase som skal trimmes resten av sitt liv, og er 
den vant til bordet fra den er liten, blir trimmingen mye mer behagelig for både 
hund og trimmer. 
Ha et sklisikkert underlag på bordet, slik at valpen ikke glir, f.eks. bilmatte eller 
badekarmatte.  
 
Du kan begynne selv å prøve å nappe pels (med fingrene). Noen få hår får du nok 
av, og det er en begynnelse. Ørene er det viktig å nappe ofte, særlig dersom de 
ikke har reist seg.  
 
Hunden bør børstes daglig i valpetiden, senere minst en gang i uken. 
Ikke glem buken, beina og under ”armene”, der har det lett for å floke seg. 
Bruk karden først, gre deretter skikkelig igjennom pelsen med stålkammen helt 
inn til huden, så alle floker blir borte.  
 
Området rundt analåpningen klippes slik at det holdes rent for avføring og ser 
pent ut.  
 
NB! Pelsen mellom tredeputene må klippes bort! Der skal det alltid være kort 
helt inn til ”svoren”, slik at ikke sand og skitt fester seg og blir grobunn for 
sår og kløe. 
 



TRIMMING 
Valpen skal trimmes første gang når den er 3-4 mnd. gammel. I valpeperioden 
skal den trimmes forholdsvis ofte, og når den har fått sin ”voksenpels”, ca. hver 
8. uke. 
En riktig trimmet Westiepels røyter omtrent ikke, og den blir nesten ikke våt.  
For at hunden skal få en pels som isolerer om vinteren og kjøler om sommeren, så 
må den stelles regelmessig. En skikkelig Westiepels er meget enkelt å holde ren, 
la skitten tørke og børst det bort. Det er sjelden Westien trenger å bades med 
såpe, det holder stort sett å spyle vekk skitt med rent vann.  
 
Å lære å trimme Westie tar lang tid – og krever masse tålmodighet, men vil du 
så får du det nok til! 
Meld deg på Westieklubbens trimmekurs som arrangeres med jevne mellomrom.  
 
KLØR 
Klørne må klippes minst hver 14. dag. Det høres gjerne ofte ut, men tar du de 
ofte så trenger du ikke klippe så langt inn at det blør. Husk ulveklørne! 
Skulle du klippe så det blør så er det ikke farlig. Synes du det er ”skummelt”, så 
kjøp klipp-stopp pulver å ha i beredskap (fåes i dyrebutikken). 
 
ØYNER 
Søvn må fjernes fra øynene hver dag. Kontrollèr at øynene er blanke og klare, 
renner de så vask med litt kokt vann eller øyebadevann 
 
ØRER 
Kontrollèr ørene ved det daglige stellet. De skal ikke lukte dårlig og ikke være 
røde eller ha et svart belegg. Vær nøye med tørk av ørene etter svømming og tur 
i vått vær. Hold øreåpningene fri for hår. 
 
PENIS 
Klipp rent for hår ytterst på penis, og i området på magen der urinen væter 
pelsen. Da unngår du lukt, og det ser finere ut. 
 
ANALKJERTLER 
På hver side av og like under endetarmen sitter analkjertlene. De kan kjennes 
som to små erter og produserer et sekret som skilles ut sammen med avføring og 
i situasjoner hvor hunden blir skremt. Av forskjellige grunner hender det at 
kjertlene tetter seg og de fylles opp med sekret. Dette er en smertefull affære 
for hunden og bør gjøres noe med så fort som mulig. Symptomer: hunden aker 
seg, hunden slikker seg bak, hunden kan få diare og hvis det pågår riktig lenge 
kan kjertlene bli så betente at de sprekker. Behandling: Hvis kjertlene ikke har 



rukket å bli betente holder det å tømme analkjertlene. Dette kan du gjøre selv, 
men først bør du la veterinæren vise deg hvordan du gjør det. Hvis du er usikker 
på om det har oppstått betennelse, er det best å la hunden bli undersøkt hos 
veterinær.  
 
TENNER 
Kontrollèr jevnlig hundens tenner!  Det er lurt å pusse tennene minst et par 
ganger i uken. Det går helt fint med litt trening, bruk en barnetannbørste, 
tannkrem til hund får du hos veterinæren eller i zoobutikken. IKKE bruk 
mennesketannkrem! 
Tannstein kan man klare å skrape bort selv om man gjør det regelmessig. 
Tannskrape fåes kjøpt i dyrebutikken. Blir det mye tannstein bør den fjernes 
hos veterinær.  
 
OBS OBS OBS! Pass godt på i tannfellingsperioden, som starter i 4-måneders 
alderen, at alle melketennene faller ut! Er de løs og ny tann er på vei så ”plukk 
ut” melketennene. Får du ikke ut tanna selv så ta hunden med til veterinær. Blir 
de gamle tennene stående samtidig som  nye kommer ut, så er det stor sjanse 
for bittfeil! 
 
VAKSINER 
Hunden skal vaksineres første gang når den er 3 måneder. Da får den en 
samlevaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, kennelhoste og 
parvovirusinfeksjon. Senere skal den vaksineres når den er 1 år. Deretter hvert 
tredje år. Skal du utenlands må hunden vaksineres mot rabies. Se Mattilsynets 
hjemmeside www.mattilsynet.no for oppdatering av vaksinasjonsprogrammene – 
disse endres nå og da.  
 
ORMEKUR 
Oppdretter skal informere om hva som er gitt før du får valpen, den skal ha fått 
ormekur 3-4 ganger før levering. Deretter bør den få ormekur når den er 3mnd., 
6 mnd. og siden 2 ganger i året. Ormekur virker ikke forebyggende. 
 
FLÅTT 
Finnes det flått der du bor, så bør hunden behandles med et egnet middel.  
F eks. Frontline Spot On, det er dråper som dryppes i nakken ca. hver 4. uke i 
flåttsesongen.  
 
Midler mot flått fåes hos veterinæren. Skaff deg også en flåttfjerner, en grønn 
plastdings som ser ut som et lite brekkjern er den beste. Fåes i dyrebutikk og 
hos dyreklinikker. 



ID-MERKING 
Valpen er ID-merket med micro-chip. Det gjør det mulig å identifisere hunden 
dersom den skulle komme på avveie. 
 

FORSIKRING 
Naturligvis vil du at hunden din skal få best mulig behandling hvis noe skjer. 
Veterinærbehandling og pleie av hunden kan koste mye. 
Ved overtakelse av hunden får du med et kort som sendes tilbake til 
forsikringsselskapet i utfylt stand (eller oppdretter sender det inn) innen 10 
dager etter at du overtar hunden. Husk både livs- og veterinærforsikring. 
Mer informasjon om forsikring av hund finner du på www.agria.no. 
 
Dersom din hund skulle bli rammet av sykdom må du informere din 
oppdretter om dette. Det er av største viktighet at oppdretter blir 
informert om arvelige sykdommer, da dette må taes hensyn til i videre avl. 
 
 
 
 
I tillegg til denne informasjonen, skal du forvente å få med følgende når du 
kjøper valp: 
 

 Kjøpekontrakt 
 Helseattest 
 Foringsliste 
 Informasjon om arvelige sykdommer 
 Trimmeveiledningen 
 Westieklubbens info-folder 
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