Inför valpköpet

Det är Svenska Bullterrierklubbens förhoppning att alla
som funderar på att köpa en bull- eller miniatyrbullterrier
först läser denna information. Här ger klubben information och råd till dig som funderar på att skaffa bull- eller
miniatyrbullterrier.
Avsikten är inte att till varje pris övertyga dig om att
köpa en, snarare att mana till eftertanke. Är någon av bullterrierraserna rätt för dig?
Svenska Bullterrierklubbens bok
”Bullterriern i våra hjärtan” har gett
heltäckande information om bullterrierraserna och deras historia.
Denna bok är tyvärr slutsåld och en
lika innehållsrik uppföljare förväntas utkomma under 2011! För mer
information besök klubbens hemsida: www.svbtk.com.
Till att börja med:
En förutsättning för ett lyckat hundägande är att samtliga
i familjen vill ha hund. Detta är ett stort och viktigt beslut,
i extra hög grad när det gäller bullterrierraserna. De båda
rasvarianterna bull- och miniatyrbullterrier, är både speciella och personliga och ställer stora krav på sina ägare. De
kan vara både egensinniga och egenartade. Det sägs ibland
att de inte är lämpliga som förstagångshund men det går
också att peka på det motsatta.
En bull- eller miniatyrbullterrier som hamnar i fel händer
kan bli mycket svårhanterlig. Ta därför inte illa upp om en
uppfödare inte tycker att du ska skaffa någon av raserna.
Bli inte sårad utan lyd istället uppfödarens råd! En upp
födare som säger ifrån är en uppfödare som vill dig väl.
Har du väl skaffat någon av klubbens raser och skulle få
svårigheter med den, vänd dig först och främst till uppfödaren. Det ligger i uppfödarens intresse att det fungerar
mellan dig och din hund. En ansvarsfull uppfödare ställer
gärna upp med råd och hjälp. Köp inte valp från någon som
du inte får en god kontakt med!
Har du råd att skaffa hund?
Utöver priset på valpen tillkommer utgifter för vaccination, försäkring, utrustning, foder och så vidare. Veterinärkostnader i samband med olyckor och sjukdom kan bli
kännbara.
Handhavande:
Bullterrierraserna behöver en fast men vänlig hand. De mår
bäst av en balanserad mix av disciplin och kärlek. Du måste
som ägare sätta bestämda gränser och se till att konsekvent
hålla dem.
Din hund får aldrig tro att den är herre i huset. Även om

våra hundar är hur vänliga som helst mot människor, kan
man få se upp med andra djur. Man bör tänka på att våra
bullterrierasers förfäder avlades fram ur terrier- och bulldoggskorsningar. De har förutom en oemotståndlig vänlighet också både kampvilja och envishet, vilket båda bullterrierraserna har nedärvt, så lita aldrig helt på att din ”bulle”
inte kan ställa till med något!
I umgänget med andra hundar måste du tänka på att en
bull- eller miniatyrbullterrier aldrig får börja slåss! Du ska
alltid ha full kontroll över din hund. Incidenter ska undvikas! Det drabbar alla bullterrier oavsett rastillhörighet om
någon missköter sig.
Tillgång på valpar:
Det föds omkring 100–120 bullterriervalpar per år, och
omkring 40–50 miniatyrbullterriervalpar. Miniatyrrasen
är dock på uppåtgående.
De flesta bullterrieruppfödare arbetar i ganska liten
skala med på sin höjd en eller två kullar om året. Därför
kan du trots allt få vänta ett tag om du vill ha en valp från
en bestämd kennel.
Den mest arbetsamma perioden under valptiden brukar
infalla då valpen är runt 6 månader. Då är den stor nog att
verkligen hålla dig sysselsatt dagarna i ända!
Var hittar jag min valp?
Du kan till exempel vända dig till SvBtk:s valpförmedling
på www.svbtk.com. Klicka på fliken Valpköp och därefter på Uppfödar- och valphänvisning för mer information.
Dels kan du genom att prata med olika bull- och miniatyrbullterrierägare, vars hundar du tycker om, få tips om uppfödare som du kan vända dig till direkt.
Du kan även få namn och adresser till bullterrierupp
födare genom Svenska Kennelklubben (SKK).
Hur kan jag förbereda mig?
Du har redan börjat förbereda dig genom att läsa den här
texten. Du kan lära dig ännu mer genom att träffa och
lära känna olika bullterrierindivider från båda raserna. Det
finns inte en hund som är den andra lik. Prata med ägarna
och ställ frågor till dem. Ta kontakt med olika uppfödare
och se om det finns möjlighet att avtala tid för besök.
Klubben har även rasrepresentanter som erbjuder att
visa sina hundar i hemmiljö. För hur det nu än är, så är det
en sak att se en hund där hemma i köket och en helt annan
sak på en kennel. Du kan också besöka de bullterrierpromenader som anordnas runtom i landet. Information om
dessa och om fadderverksamheten hittar du på klubbens
hemsida.
Det är också en god idé att bli medlem i SvBtk. Då får
du klubbtidningen fyra gånger om året, med massor av
information om raserna.

Det stora beslutet:
Även om du är fast besluten att någon av klubbens raser är
den hund du vill ha, så tänk på att inte förhasta dig. Bestäm
dig inte direkt vid det första besöket hos uppfödaren.
Åk hem och fundera, prata igenom allt ordentligt. Det
kan ta sin tid, men det är värt att vänta på en frisk och sund
valp från en duktig och pålitlig uppfödare.
När din valp kommer hem förändras ditt liv ofrånkomligen. Bullterrierraserna är härliga att äga för den som förstår, och har ett visst överseende med, deras kynne! De är
och förblir mycket speciella raser. Den som en gång köpt
någon av dessa underbara hundar och väl kämpat sig igenom det första jobbiga året är oftast ohjälpligt fast.
Några vanliga frågor:
Tik eller hane?
En smaksak. Båda könen har sina för- och nackdelar.
Ska jag betala handpenning?
Det kan variera mellan uppfödare men i regel betalas valpen först vid leverans.
Vad ingår i köpet?
Du ska alltid få ett registreringsbevis med stamtavla, ett
veterinärintyg (inte äldre än 7 dagar) och ett köpekontrakt
där du och säljaren reglerar vad som gäller mellan er. Valpen skall vara vaccinerad, intyg om detta skall finnas i stam
tavlan. Valpen måste också vara avmaskad och ID-märkt
med chip eller tatuering eller båda. Du ska också få anvisningar av uppfödaren om valpens utfodring. Likaså är det
bra om du får Svenska Kennelklubbens DVD ”Välkommen
valp” som ger allmänna råd.

Försäkring?
Du bör försäkra din valp så fort som möjligt, om uppfödaren inte redan har gjort det. Agria, Folksam, Sveland och If
är stora bolag som alla sysslar med djurförsäkringar. Premier och självrisker varierar en hel del mellan bolagen och
de olika typer av försäkringar som finns, så det är viktigt
att informera sig ordentligt innan man väljer försäkring.
När kan jag hämta min valp?
När den blivit 8 veckor.
Vad är ett dolt fel?
Ett dolt fel är ett fel som förelåg redan vid köpet men som
inte kunde påvisas då. Hit räknas t.ex. ärftliga sjukdomar
som bryter ut senare i livet. Har din uppfödare en Dolda
fel-försäkring kan du i vissa fall få ersättning genom den.
Din uppfödare och din veterinär samt det försäkringsbolag
valpen försäkrats genom kan hjälpa dig.
Vad gör jag om jag misstänker att valpen har ett dolt fel?
Kontakta omedelbart uppfödaren! En seriös uppfödare vill
så fort som möjligt få reda på eventuella fel och brister hos
sålda valpar dels för att vid behov kunna hjälpa dig och dels
för att kunna planera sin fortsatta avel.
Vad kan jag få hjälp med av uppfödaren sedan jag betalt
och hämtat min valp?
De flesta uppfödare hjälper mer än gärna sina valpköpare
med råd och anvisningar. Dessutom har uppfödaren ett
stort intresse av att få reda på hur det går för valpen.

Svenska Bullterrierklubben bedriver sedan 2001 ett omfattande hälsoprogram för att försöka kartlägga problem inom raserna. Intyg och testresultat är officiella handlingar, och intyg som inkommit
offentliggörs i klubbens medlemstidning. Hälsoprogrammet består av följande tester: blåsljud på hjärtat,
urinprotein/kreatininkvot, kliniskt hudstatus samt undersökning avseende linsluxation (endast miniatyrbullterrier). SvBtk:s styrelse rekommenderar också att föräldrarna BAER-testas (hörseltestas), utför
MH-beskrivning samt undersöks avseende patellaluxation efter 1 års ålder. Föräldradjuren måste vara
ID-märkta.

För mer information besök klubbens hemsida

www.svbtk.com
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