VIL DU VÆRE HVALPEVÆRT?
Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål fra
familier der overvejer at ansøge om at blive
hvalpeværter

HVEM KAN SØGE?
STH foretrækker ansøgere, som
Er over 21 år
Har tid og overskud til at træne med hvalpen et år ud i fremtiden
Har bolig med have, eller adgang til grønne arealer tæt ved hjemmet, og
som ikke har mange /stejle trapper som eneste adgang for hvalpen
Det betyder at ansøgninger fra familier/personer,
hvor begge voksne har fuldtidsarbejde uden for hjemmet,
som har børn under skolealderen,
som har flere hunde, eller hund under 1½ år,
som regel ikke kommer i betragtning til hvalpeværtsfamilie

HVAD ER HVALPEVÆRTENS ROLLE?
Udover almindelig pasning og pleje er hvalpeværtens primære opgave at
miljøtræne hvalpen. Den skal være tryg ved mennesker, dyr, trafik, larm osv.
Herudover skal hvalpen have almindelig opdragelse og gå til hvalpetræning.
Hvalpeværterne tilknyttes en instruktør fra STH, som
introducerer dem til opgaven, laver opfølgning og hjælper hvis der er
problemer.
Hvalp og hvalpevært tilmeldes et hvalpekursus, som er godkendt af STH,
ligesom STH også lejlighedsvist holder træningssamlinger for
hvalpeværterne.

SKAL JEG HAVE ERFARING MED
HUNDE?
Erfaring med hunde er en fordel, men ikke et krav.
STH’s instruktører bistår med rådgivning i hele forløbet, og alle hvalpeværter får
en detaljeret introduktion til opgaven, ligesom de tilmeldes hvalpekursus lokalt.

HVOR LÆNGE HAR JEG HVALPEN?
Hvalpeværterne får hvalpen hjem når den er ca. 8 uger gammel. Den bor hos
hvalpeværten, indtil den er 11-14 måneder.
STH køber også indimellem unghunde, som af den eller anden grund ikke kan blive
hos deres familier. Det er hunde i 1/2 - 1 1/2 års alderen, som i mange tilfælde kan
have gavn af at være hos en hvalpeværtsfamilie i en periode.

HVILKE RACER BRUGER STH?
STH bruger primært hunde af racen labrador og golden retriever.
Alle hundene har stamtavle fra Dansk Kennelklub..

KAN JEG TAGE HVALPEN MED
PÅ ARBEJDE?
Det afhænger af din arbejdsplads og af hvalpen. STH lægger vægt på,
at hvalpen kan føle sig tryg og være under opsyn, mens den er på
arbejdspladsen.

MÅ HVALPENE FÆRDES I
BUTIKKER?
Nej. Mens hvalpen er hos hvalpeværten, er den under træning, og må
kun færdes på steder, hvor familiehunde ellers er tilladt. Man må
naturligvis gerne spørge, om der er mulighed for at tage hvalpen med
f.eks. i lokale forretninger, så dette kan trænes, men det kræver
ejerens tilladelse.

PASNING AF HVALPEN?
Hvis du skal på weekend, ferie eller af anden årsag ikke kan tage dig af
hvalpen i en periode, skal du selv forsøge at arrangere midlertidig
pasningsordning. Vi hjælper, hvis det kniber med at finde nogen.

ER DER UDGIFTER FORBUNDET
MED AT VÆRE HVALPEVÆRT?
Arbejdet som hvalpevært er ulønnet. Med hvalpen følger en
startpakke, som indeholder de basisting, hvalpen har brug for. Udgifter
til foder og dyrlægeregninger samt til træning, aftalt med instruktøren,
afholdes også af STH, ligesom hvalpene er ansvarsforsikret via STH.

MÅ DER VÆRE ANDRE HUSDYR I
HJEMMET?
Som udgangspunkt ja.
I forhold til andre hunde, foretrækker STH familier, der ikke har
hund/kun har én hund, og hvis der er hund i hjemmet, skal den være
minimum 1 1/2 år gammel. STH’s instruktører vil anmode om at få lov
at hilse på ansøgerens hund, så der kan laves en vurdering af, om
hunden er rolig og omgængelig.

HVAD SKER DER NÅR HVALPEN
SKAL AFLEVERES?
Når hvalpen bliver omkring 1 år, skal den overgå til specialtræning hos
STH. Det er selvfølgelig ikke en dag, man som hvalpevært ser frem til.
Det er svært at sige farvel til en hvalp, man har passet og trænet det
meste af et år. De fleste af vores hvalpeværter er dog enige om, at
oplevelsen er det hele værd. Mange af dem har haft hvalp for STH
adskillige gange, og de siger stadig ja til en ny. De ved, at jobbet som
servicehund er et ønskejob, som de fleste hunde kun kan drømme om.
Servicehunden bliver andet og mere end en familiehund, den bliver et
andet menneskes et og alt – en ven, hjælper og støtte.
Mens hunden er i avanceret træning modtager hvalpeværten
lejlighedsvist en opdatering fra instruktøren om, hvordan det går, men
når først hunden er udplaceret hos sin bruger, er det op til denne, om
der fortsat skal være kontakt.

HVAD SKER HVIS EN HVALP
UDGÅR AF PROGRAMMET?
Det er STH’s instruktører, der har ansvaret for, at hunde, som
udgår af STH-programmet, får et godt og indholdsrigt hundeliv et
andet sted. I nogle tilfælde overtages hunden af hvalpeværten, i andre
bliver der fundet en egnet familie, som hunden kan omplaceres til.
Omplaceringen starter med en 2-3 uger lang prøveperiode, hvor hund
og familie har hinanden på prøve. Familien kan springe fra under
prøveperioden, hvis de ikke synes, hunden passer til dem. Ligeledes kan
STH springe fra, hvis instruktørerne ikke vurderer, at omplaceringen
vil blive en succes. Alle STH’s omplacerede hunde har fået et trygt og
aktivt hundeliv som familiehund.

