Timme för timme med 7 veckors valpar
Då jag är nyfiken på det här med uppfödning och försökt lära mig massor av rasen och det äntligen var dags för mig att skaffa mig en andra perro fick jag förmånen att följa min blivande uppfödare Ki närmare. Jag fick bo hemma hos dem under nästan hela sista veckan innan valparna
skulle levereras. Nog hade jag förstått att det var mycket jobb att föda upp en valpkull men för
mig var det jättenyttigt att få göra den här resan. Jag vill med denna rapport ge er möjligheten att
kika in i en uppfödares vardag, då inte alla har samma möjlighet att få följa sin valp från tanke
till leverans. Jag har valt att timme för timme följa Solhems kennel sista torsdagen innan leverans.
Fortfarande tyst i valplådan, Chica står
bredvid min säng och jag bjuder upp henne för
lite gos.

7:00

valparna börjar vakna, de sover länge
idag men det beror nog på att det var livat
i går kväll, sent. Det är fortfarande lugnt i
hagen. Går upp fixar 7 dl mat, som varit
blötlagd sedan i natt. Jag ger valparna mat
sedan försöker jag ”mocka” upp valparnas nr
2 som till största del är gjord på tidningarna.
Valparna tycker jag är roligare än maten,
så de anfaller… De jagar mina händer och
hushållspappret jag håller i. Jag försöker hålla
dem undan från högarna. Ändrar taktik och
släpper ut dem utomhus. De har en hage på ca
40 kvm samt altan att härja på och det gör de,
full fart.

in igen. Full fart i hagen. En kopp the till mig
8:54.

8:00

Ki får tvätta golvet och fixa iordning hagen
efter natten. efter 30 minuter får de komma
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Jag tar en fika i soffan, Lite kvalitetstid
med åldermannen Fozzie snart 11 år. Lugnet
börjar infinna sig i hagen. Valparna har fått på
sig varsitt halsband.

9:00

10:00 Valparna har somnat och huset fylls
av tystnad. Frukosten intas, det pratas
mjölkstockning, vitaminer, oljor och annat
med en annan uppfödare över telefon. det är
mycket mail, samtal och messande som görs
mellan Ki, andra uppfödare och valpköpare.
Igår kväll förstörde vi också Ki’s hemsida så

www.perroklubben.se

nu sitter vi med support från hostingföretag.
11:00 Ki är ute med de stora hundarna.
Valparna börjar nu vakna igen och några
huliganer jobbar hårt för att väcka sina syskon.
Ki glömde telefonen hemma så jag har hunnit
prata med en av valpköparna som hade några
frågor. Annars hinner jag nu med att jobba lite.

Dags att koppelträna valparna. Jag tog
en och Ki tog en annan, så gick vi ut på 3
olika promenader (sista promenaden fick bli
med tre valpar. Vi gick utefter en asfaltsväg,
en grässlänt, snår och över ett litet stenröse.
Reaktionerna var olika beroende på valp.
Allt från full rulle framåt till nej inte ett steg
med det där konstiga snöret. Men alla gick i
alla fall slingan och alla verkade tycka det var
spännande. Sista gänget valpar fick också hälsa
på en byggarbetare med massor av verktyg och
kläder fulla av cement.
12:00

13:00 Dags för lunch uppblött torrfoder
toppat med färskfoder. Ki viker alla fällar som
tvättats, igen
14:00 Lunchen intagen. Valparna sover efter
dagens strapatser.
15:00

utw i hagen. Jag fryser om fingrarna, det är
kallt.

16:00 Buz tränar ensamhetsträning i Kis bur
i köket medans vi jobbar, jag med jobb, Ki
med hemsida. Vi drar även fram damsugaren,
moppar golven och lägger ut nya tidningar för
femtielftegången idag.
17:00 Valpspekulanter har kommit 2 vuxna
och två barn. Hela vägen från Åhus. De leker
myser och frågar. de är intresserade av Kis
nästa kull. Jag går ut med de stora hundarna.
18:00 Familjen är kvar, dottern har svårt att
slita sig medans den mindre sonen är hungrig
och vill till MC Donalds.
19:00 Middagen är tillagad medans Ki
förbereder styrelsemöte, Mats käkar
lunchrester han är för hungrig för att vänta.
Vi skyndar oss att äta så Ki ska kunna ha sitt
telefonmöte.

Valparna vaknar och nu var det full fart
www.perroklubben.se
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01:30 Jag smyger förbi de sovande valparna
Pacs vaknar lite och kommer fram till staketet
men somnar om innan jag borstat tänderna
klart. Klockan står på 6:30 dags för veterinären
med valparna i morgon, God natt.

20:00 Ki har möte i köket, jag och Mats fixar
iordning nya tidningar, de små clipsen ska
bort i alla tidningar. Valparna vaknar får mat
och sedan ut en runda, Vi städar och byter
tidningspapper. De är riktigt högljudda,
21:00 Ki tittar ut från köket och ger mig en
klöv som vi lägger in i hagen. Det gör succé,
Buz och Baron är de som är mest på, eller mest
på är nog Baron som ser till att hålla syskonen
stången men Buz lyssnar inte på det örat utan
vill undersöka hon också.
22:00

Valparna slocknat

23:00 Styrelsemötet avslutat dax att klippa alla
valpars klor. Jag håller och Ki klipper, hon har
en pannlampa för att se klorna ordentligt.

Och det här var bara EN dag, sista veckan
innehåller massor av jobb. Men de 3 första
veckorna innehåller nog en hel del oro,
medans de övriga 4 mer och mer aktivitet och
krävande då valpköpare, vänner vill komma på
besök, vilket är bra för valparnas socialisering.
Att miljöträna dem på olika ljud, Ki använder
bl.a. skivan Fyrverkeri, Åska och skott under
dagarna på lämplig ljudnivå, damsugare, tv,
musik mm. Olika underlag, det har funnits
balansplattor, presenning, skateboard, pallar
ja allt det bara går att komma på som de vant
sig vid.
Så en sak är säker, det är mycket mer
avkopplande att gå till sitt arbete varje dag än
att föda upp en valpkull (det som vi oinsatta
inte tänker på är all semester/tjänstledighet
som Ki och Mats tagit ut för att ge valparna de
bästa förutsättningarna.)
En annan bockar och bugar och tackar
Familjen Öberg Ericsson allra ödmjukas för
att ni gjort allt detta för att ge min finaste valp
de bästa förutsättningar i starten av livet, tack
också för allt jag lärt mig denna vecka.
SUSANNE PERSSON

24:00 Full rulle i valphagen men nu faller de i
sömn en efter en.
01:00 Vi sitter och jobbar med hemsida,
valpfolder och mitt arbete. En av valpköparna
vill ha ett nytt foto, den valpen är fortfarande
vaken så då blir det fotografering och skicka
bild.
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