CAIRNTERRIER – VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS
Grattis till ditt köp av en cairnterriervalp - din nya familjemedlem

Cairnterrierklubben har tagit fram denna broschyr
med tips och idéer för att du och din cairn skall
fungera så bra tillsammans som möjligt. Dina förväntningar är förhoppningsvis höga på att ni skall få
många härliga år och minnen tillsammans.
När du har fått hem din valp och den funnit sig till
rätta kan det så småningom vara klokt att börja
aktivera valpen och låta den träffa andra hundar och
människor.
Tag då alltid först kontakt med din uppfödare som
kan ge dig råd om vart du lämpligen kan vända dig.
Cairnterrierklubben och flera andra hundklubbar har
olika lokalavdelningar nära dig som ordnar aktiviteter och kan hjälpa dig med tips och råd. Kontakta
gärna någon lokal hundklubb för att anmäla er till
valpkurs. Kom ihåg att ”leka fram” övningarna,
lydnad har du gott om tid att ägna dig åt senare,
valpkursen är mer socialisering och för att få goda
råd inför valpens uppfostran och utveckling.
Vi har riktat in oss på tips och idéer på hundens 2
första år då du lägger grunden till en fungerande
hunduppfostran.

CAIRNTERRIER

i kullen som passar dig och din familjs leverne bäst.

Från början avlades rasen fram för att vara en
jagande hund i gryt och stenrösen. De var små och
låga för att lättare ta sig in i gryt och starka och
tuffa för att tåla hårda ”jakttag”.
Storleken gjorde samtidigt att de var ”billiga” i
maten. Idag används rasen mest som en ren sällskapshund. Däremot skall vi ej glömma bort rasens
ursprung i vår uppfostran av den och i den dagliga
miljön.

Alla hundraser behöver fysisk motion och mental stimulans. En idealisk cairnägare är nog gärna en aktiv
familj/person som kan erbjuda hunden aktiviteter
men det är lika viktigt att man kombinerar och låter
hunden varva ner och bara ”få vara med”.

Cairnterriern är en riktig glädjespridare, fart och
fläkt passar en cairn perfekt, den älskar en lång
promenad i skogen bland stock och sten, men den
behöver också lugn och ro för att varva ner. Det
ställer naturligtvis krav på dig som ägare för att
uppfostra och aktivera på ett genomtänkt sätt så att
hunden kan bli en fungerande familjemedlem under
många år.
Generellt anser vi att cairnterriern är en familjemedlem som hänger med i familjens göromål. Cairn är
en ras som älskar allt och alla och gärna visar det.
De är sociala och gillar att vara i centrum. Den som
bäst känner din hund är du själv och förhoppningsvis så har din uppfödare hjälpt dig att hitta den valp

8 veckor – ca 4 månader
Socialiseringsperiod

Ta vara på ”smekmånaden” och lär känna varandra.
Låt valpen möta sin nya miljö och rutiner i lugn och ro.
Ge er tid och trygghet tillsammans, ju mer av det du ger valpen desto större är förutsättningen att du får
en harmonisk hund. Det är nu du lägger grunden till ert fortsatta liv tillsammans.

Fostra med vänlighet men bestämt. Beröm och nej vid rätt tillfälle.
Tänk på ditt tonläge och kroppsspråk.
Allt är nytt men valpen behöver dock en vägledning i vad som är rätt och fel. Om det t.ex.händer att
valpen biter sönder något i hemmet, vems fel är det, hade du själv kunnat plocka undan föremålet för att
förhindra det?

·

Lär barnen att aldrig bära runt på valpen. Valpen
kastar sig snabbt ur famnen och det är högt upp
för en liten valp. Lär barnen att sitta på golvet och
umgås istället.

· Tillåt inte valpen att bita i händer och fötter, det

som kan upplevas ”gulligt” första veckan men blir
lätt en plåga senare. Biter den i saker du inte vill,
avled med att ge t.ex. ett ben och distrahera valpen
eller ta ut den på en promenad.

·

Valpen sover mycket den första tiden och det är
viktigt att valpen får vara ostörd och ifred när den
sover.

·

Träna valpen att ha halsband på sig inomhus kortare stunder.

· Träna valpen att vara ensam kortare stunder.
· Valpen är vaccinerad hos uppfödaren så du skall

inte undanhålla valpen från andra hundar. Låt den
hälsa lite på andra hundar som du vet är snälla.

·

Ge mat vid regelbundna tider, ta bort maten om
den inte vill ha. Erbjud mat igen 10 minuter senare,
annars får den vänta till nästa mål.

· Bestäm vilka kommandon som skall gälla, t.ex nej
eller fy, hit eller kom, osv.

· GLÖM ALDRIG ATT GE VALPEN BERÖM
NÄR DEN ÄR DUKTIG.

· Säg aldrig valpens namn vid bestraffning.
· Valpen kan ännu inte kontrollera sina behov så

gör inte ”en affär” om det händer lite olyckor på
golvet. Alla blir rumsrena med tiden och det är
bara du som avgör hur snabbt du hjälper din valp
att förstå att det skall ske utomhus. Ge mycket be
röm när den gör ifrån sig utomhus. Tro absolut
inte att valpen kissar ”under promenader”. Det
händer då saker som gör att den absolut inte har
tid att kissa i början.

· Fortsätt med ”bordsträning” så att valpen inte

Koncentrera dig under denna period på
inkallning och kontaktövningar.
All framtida träning och fostran bygger på
att ni har bra kontakt mellan er.

* Spring inte efter valpen.
* Det kommando ni bestämt ropas samtidigt
som du springer ifrån valpen.

glömmer hur uppfödaren tränat valpen, obs!
använd alltid ett halkfritt underlag. Kamma ige
nom, klipp klor, titta på tänder eller känn igenom
hunden. Detta gör hunden hanterbar t.ex. vid trim
ning eller veterinärbesök.
Första tiden kan man ha valpen i knäet vid klo
klippning så känns det lite tryggare.

* Ha gärna valpen lös utomhus, naturligtvis
under kontrollerade och säkra former.
Det gör att valpen lär sig hålla koll på dig
istället för tvärtom.

Var lugn och bestämd med händerna. Lyft alltid
ner valpen ända till golvet.

* Vid tillfällen då valpen själv söker kontakt
med er så överdriv med beröm.

· Undvik kamplekar. En vek valp kan dock stärka

självförtroendet av att ”få vinna”. Undvik även för
mycket bollkastning då det kan bli stressande.

* Göm er gärna för valpen och låt den söka
upp er.

4 – 7 månader
Mellanperiod

Under denna period händer mycket i valpens utveckling.
Från att den var helt beroende av dig fram till ”tidiga tonår”.

Början av perioden
Nu kan valpen upplevas som kaxig.
Fortsätt visa den gränserna för vad som är tillåtet och förbjudet.
Avled hellre än att gå in i konflikter.
Visa vad du tolererar och sätt gränser.

· Undvik att träna in så mycket nya saker, förstärk

er redan inlärda kontakt.
Gör dig själv extra intressant. Låt fantasin flöda.
Det gör att valpen blir mer intresserad av att ha
koll på dig när den inte vet vad som skall ske.
Gör så att valpen söker din kontakt hellre än att
den utvecklar sina egna regler.
Variera dig - Göm godis, använd leksaker så att
valpen själv får träna upp sin hjärna.
Koppla ibland, och ibland inte, hunden vid inkallning. Variera uppmuntran med att ibland ge godis,
ibland beröm.

· Din valp behöver inte hälsa på alla hundar den

möter utan några snälla hundkompisar räcker gott.
Låt valpen umgås med andra hundar och lära sig
”hundspråket”. Det låter värre än det är och valpen
kanske behöver en tillrättavisning av de vuxna
hundarna.
Ta alltid av koppel och halsband under lek.
Tänk på att det är en valp så låt inte lekarna bli för
hårda eller långa.

· Du kan visa att du börjar ställa krav på valpens
rumsrenhet om den inte redan är rumsren.

· Det är hög tid att anmäla dig till valpkurs om du
inte redan gjort det.

· Träna valpen att vara ensam hemma.
· Här byter valpen till sina permanenta tänder. Tänk

· Börja ta kortare promenader. De behöver fortfa-

rande ingen regelrätt motion men en cairn hänger
med på mer än du tror och som du vet – den
älskar att upptäcka saker och världen. Ha gärna
valpen lös under stora delar av promenaden .

på att det kan klia ordentligt och bitbehovet kan
öka, erbjud tillåtna alternativ.

Slutet av perioden
Denna tid brukar upplevas som en lugn period.
Passa på att utnyttja detta med nya inlärningar.

· Ta med valpen och låt den uppleva nya platser och · Kom ihåg att hunden fortfarande är valp och rätt
miljöer.

· Lägg gärna ett spår av något extra gott. Då får

valpen bra träning som är utvecklande för dess
hjärna.

· Be någon okänd människa känna igenom och

kolla din hund så lär den sig att hanteras av andra, t.ex titta på tänderna eller lyfta på tassarna.
Det som du kanske förr gjorde i knäet bör nu ske
på ett halkfritt bord.

outvecklad mentalt.
Fortsätt leka fram all träning under korta och positiva träningspass.

7 – 12 månader

Fysisk könsmognad

Under denna period sätter hormonproduktionen igång.
Hanen börjar lyfta på benet och tiken får sitt första löp.
Valpen kan bli labil och växla mellan självständighet och osäkerhet.
Hunden blir könsmogen och börjar ana att det finns annat
som är intressantare än matte/husse.

· Här pratar man om ”spökåldern” och den kan

upplevas som orolig/ kaxig men var lugn, det går
över.

· Hunden närmar sig att bli unghund och har jämt
göra med sig själv och omgivningen.

· Visar den rädsla får du aldrig ömka den.

Prova
att visa att det inte är farligt genom att själv ta
i/ gå fram mot ”faran”. Är den kaxig så acceptera
det inte men försök att avleda istället för att gå
in i konflikt. Håll dig hela tiden lugn men bestämd.
Avledningen kan ske med hjälp av godis eller
något annat som gör dig mer intressant än t.ex
den hund den stör sig på.

· Blir din tik skendräktig så minska på maten och ta

bort leksaker som hon kan tro är hennes valpar
och öka motionen.
Hanhunden behöver inte markera revir och tillåtas
kissa hela tiden, särskilt inte en mentalt ”stark”
hane. En vekare hane kan berömmas.

· Vill du träna inkallning är det bra att använda en

lina, för under denna period är det för mycket mer
som är intressant än att komma på inkallning. Om
du skall träna in nya moment är ”spår” en bra
övning. Hunden får använda näsan/hjärnan och
du har kontakten kvar med hunden.

· Det är viktigt att berömma hunden när den gör

rätt så att allt inte blir nej och fy. Det är viktigt att
hunden får kärlek och närhet under lugna stunder.

· Träna inte in så mycket nytt utan förstärk redan

inlärda moment och öka miljöträningen i lugn och
ro. Var lyhörd på valpens behov, öva inte allt på
en gång.

· Undvik för hårda lekar med andra hundar under
denna period.

12-18 månader
Dressyrperiod

Din unghund börjar stabiliseras i utvecklingen både
psykiskt och fysiskt.
Den har lätt att lära sig utan att vara känslig och
störd av sin omgivning.

· Det räknas som en lugn period och är utmärkt

att lägga tid på dressyr och att förstärka intränade
moment. Anmäl dig till kurser. Utbudet är stort så
välj någon du tror passar eller behövs för dig och
din hund.

· Hitta på egna aktivitetsövningar, använd bara
fantasin. Ex. dansa, rulla runt, krypa el. gå i
sicksack.

· Du kan öka motionen, hunden har till stor del

vuxit klart och nu kan det börja byggas muskler.

· Åk buss, tåg el. testa att träna i lite stökiga ovana
miljöer.

· Du kan börja cykla kortare sträckor med din hund.
Det är viktigt att du cyklar i sådant tempo att
hunden travar.

18-24 månader

Psykisk könsmognad
Hunden kan nu åter visa tendens på dominans och
dålig koncentration.
Låt den utvecklas under ditt fortsatta ledarskap,
dvs utsätt den inte för situationer som innebär
kamp om rang eller föremål.

· Ge inte upp, försök hitta knep som bryter igenom
om den inte vill lyssna på dig.
Använd din fantasi.Träna mycket kontakt med att
använda extra gott godis,men tänk på att sänka
matintaget så att hunden inte blir tjock om ni
tränat mycket. En cairn har lätt för att lägga på
sig i vikt.

· Hunden kan börja stöka vid möte med andra hunUnder denna period kommer hunden
troligen att visa ganska stor egen vilja
och försöka stiga i rang.
Att behålla ledarrollen är av stor vikt.

dar. Under denna period är det viktigt att ha tränat mycket kontakt och god lydnad och har du
gjort det så vet hunden vad du kräver av den.

· Snälla och lugna träningskompisar, till hunden
och dig, ger inspiration åt er båda.

Som kapten på skutan seglar du din hund säkert i hamn !

Epilog
Det är viktigt att ta hänsyn till valpens olika utvecklingsfaser.
Det är olika på olika hundar men du har det som en
riktlinje.
Vi hoppas att du fått lite tips och idéer att tänka på.
Minns din ambition innan du skaffade valpen och ge
den tid den kräver.
Förhoppningsvis så har du arbetat rätt och nu fått
”Världens bästa kompis” i din ägo.
Försök åtgärda ett felaktigt beteende så fort som
möjligt.
Om hunden ej får veta att den gör fel fortsätter den
med samma beteende.
Cairnen kan ju uppfattas som envis och ibland kan
det ta lite tid för den att ta in olika moment.
Ge aldrig upp, prova något nytt sätt.
Ingen känner din hund bättre än du själv så lita på
din kunskap, men ta råd om du behöver, det är ni
värda båda två för att fungera så bra som möjligt
tillsammans.
Ta ansvar som hundens ledare.
Lär dig att kommunicera med och tolka din hund

rätt.
Använd din röst, kroppsspråk och ibland lätt handfast tillrättavisning.
Överdriv med beröm.
Möt hunden med respekt och ge ansvar.

LYCKA TILL !
Vi hoppas att ni får många
härliga minnen och år
tillsammans
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Bli medlem i Cairnterrierklubben
Som medlem får du
- klubbtidningen ”cairnbladet” 4 nummer
per år, med information om allt som sker
inom rasen.
- möjlighet att deltaga i alla de aktiviteter
som arrangeras inom klubben, såväl lokalt
som centralt.
- rätt att deltaga på möten där viktiga
beslut fattas som berör såväl rasens som
medlemmarnas bästa.
- vid sammankomster av olika slag, möjligheten att träffa andra aktiva cairnägare
och utbyta erfarenheter och upplevelser
med såväl erfarna uppfödare/cairnägare
som med andra nyblivna cairnägare.
- på klubbens hemsida kan du finna information om hur du blir medlem. Titta in på

www.cairnterrier.se

