Att köpa

HUND
Goda råd inför ditt hundköp

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Funderar du på att köpa valp? En hund är
en ny vän och familjemedlem som kommer
att finnas vid din sida i många år. Tänk
på att det är stor skillnad mellan olika
hundraser. Det är viktigt att du
vet så mycket som möjligt om den
hundras du väljer för att ni ska
få ett bra liv tillsammans.

Att köpa hund
En hundras för just dig
I Sverige finns över 300 hundraser. Vissa är rena
sällskapshundar, andra är mer lämpade för jakt,
några fordrar mer pälsvård än andra och många
kräver en hel del motion och aktivitet för att må
bra. Vill du ha en lätthanterlig hund som kan
springa lös vid sommarstugan bör du inte välja
en hund med starka jaktanlag som tar första
bästa chans att dra till skogs. Ingen hundras är
bättre än någon annan för exempelvis allergiker
– hur man reagerar på en hund är individuellt.

Ta hjälp av experterna
Svenska Kennelklubbens webbplats Köpahund.se
har uppgifter om uppfödare och presentationer
med bilder över praktiskt taget alla hundraser
som finns registrerade i Sverige. Läs om respektive hundras och gör en bedömning om detta
är hundrasen för dig!

SKKs, uppfödare. Detta innebär ett tryggt hundköp eftersom uppfödarna följer regler som är till
för både dig som konsument och för hunden.
Det innebär till exempel att uppfödningen ska
ske på ett etiskt godtagbart sätt och att uppfödaren ska använda SKKs köpeavtal, som tagits
fram efter diskussioner med Konsumentverket.

Tips & råd
Valpköpet är bara startpunkten för ditt nya liv
med hund. På Köpahund.se finns mängder med
tips och råd inför hundköpet och den första
tiden tillsammans med din valp.

Det här ska du få med dig vid köpet
Enligt Svenska Kennelklubbens grundregler,
som alla uppfödare är skyldiga att följa, ska
en hund levereras med:

För mer ingående information om de olika
hundrasernas egenskaper, vänd dig till rasklubben. Ett tips är också att besöka hundutställningar, där du har möjlighet att bekanta dig
med olika raser. Där kan du också se hundar av
samma ras, i olika åldrar och av båda könen samt
ställa frågor till uppfödare och andra hundägare.

• Ett skriftligt köpeavtal (SKKs eget avtal utan
ändringar/tillägg), eventuellt ett fodervärdsavtal om du är fodervärd.

Att hitta en bra uppfödare

• Blankett för anmälan om ägarskap i SKKs
och Jordbruksverkets register.

På Köpahund.se hittar du bara registrerade
rashundsvalpar från Svenska Kennelklubbens,

• Registreringsbevis i SKK, där även hundens
id-märkning ska framgå.
• Valp-/veterinärbesiktningsintyg som inte är
äldre än sju dagar.
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HUNDKÖPET
Välj hundras med omsorg
Ha inte för bråttom när du väljer hundras. Är
det exempelvis en ren sällskapshund eller en
uthållig jakthund som passar bäst för dig och
ditt liv? Lägg minst lika mycket vikt vid valet
av hundras som av ny bil, bostad, mobiltelefon
eller något annat. Läs på om olika hundraser
och deras typiska drag. En valp kostar omkring
12 000 kronor och uppåt. Men låt inte priset
vara den avgörande faktorn; en billig valp kan
bli en dyr affär i slutänden.
Leta efter din valp på Köpahund.se
På Köpahund.se hittar du information om
närmare 300 raser och mängder av
valpannonser! Alla valpar har ett registreringsbevis med stamtavla. Uppfödarna som
säljer sina valpar på Köpahund.se måste följa
Svenska Kennelklubbens regler för tikarnas,
valparnas och rasens bästa.
En viktig relation
Välj den uppfödare som känns rätt för
dig. Medellivslängden för en hund är cirka
10–12 år (mycket storvuxna raser har kortare
medellivslängd). Uppfödaren kan ge dig många
bra tips och råd – om foder, skötsel, aktivering,
hälsa, ”hundtillbehör” och mycket annat.

Låt inte priset styra –
en billig valp kan
bli en dyr affär
i slutänden!

Inga parkeringsplatser!
Se till att du får träffa uppfödaren i hans
eller hennes eget hem, oavsett om du hittar
din valp på Köpahund.se eller någon annan
stans. Många insmugglade hundar säljs via
mellanhänder och levereras på till exempel en
parkeringsplats. Åk aldrig till en sådan plats
bara för att titta, det är svårt att motstå små
söta valpar. Det kan också vara värdefullt att
möta tiken, då får du en bild av hur din hund
kan se ut och bete sig som vuxen.
Tid för valpen!
Innan du köper en hund, försäkra dig om att du
har tid och möjlighet att ta hem en liten valp. Nu
har du möjlighet att bygga en stark, bra relation
från grunden, och lära din hund sådant den
behöver kunna för en vardag tillsammans med
dig. En valp får lämna sin uppfödare tidigast vid
åtta veckors ålder, men då är den fortfarande
liten och hjälplös. Spara all din semester eller
ordna på annat sätt så att du inte behöver
lämna din valp ensam den första tiden.

Läs mer på Köpahund.se

Att välja hundras
Olika hundraser har olika egenskaper och behov, därför
är det viktigt att du tänker igenom hur ditt liv ser ut för
att hitta en ras som passar just dig.

Fördel med rashund
Det finns många fördelar med den organiserade
uppfödningen av rashundar jämfört med blandrasuppfödning.

Hitta uppfödare
Ta dig tid att leta efter en uppfödare som du får förtroende för. På Köpahund.se hittar du uppfödare av
den ras du är intresserad av.

När du hämtar din valp
Alla uppfödare inom SKK vet förstås vad du som köpare
ska få med dig men det kan vara bra att själv känna
till vad du kan förvänta dig vid köpet.

Din valp och unghund
Den första valp- och unghundstiden kräver extra mycket
då man måste lära hunden en hel del nödvändiga saker.
Vi hjälper dig med tips och råd!

Aktivera din hund
Läs om olika hundsporter och om hur du går tillväga
för att hitta valpkurser som är så viktiga för dig och
din hund.

www.köpahund.se

hundfragor@skk.se

08-795 33 44

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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