GIA’S GOLDEN 2017
En hvalp fra GIA er en hvalp avlet til jagt og markprøve. Derudover er det en fortrinlig familiehund
med et evigt ønske om at være sine mennesker nær og gøre dem tilpas. Det er en hvalp, der ønskes
udfordret på sin intelligens hele livet, og egner sig fortrinligt til jagt, markprøver, agility, lydighed,
rally, htm og en masse andre hundesport.
Åndelig bagage:
Når hvalpen er klar til at flytte hjemmefra som 8 ugers har den prøvet en del. Den er opvokset
sammen med os i huset og har hørt alle almindelige husholdningslyde: køkkenmaskiner, støvsugere,
telefoner, radio og tv mv. den har mødt alle de mennesker der har deres gang i huset, både børn og
voksne, mænd med skæg, damer i lange kjoler/frakker, lyse og mørke stemmer, osv.
Af dyr har vi udover vores hunde, katte, heste og høns. Disse er hvalpene selvfølgelig også gjort
fortrolige med. De har været ude at køre i bil, og været en tur på stranden og i skoven.
Undervejs er de blevet præsenteret for vildt (hvis uden for jagtsæson er det koldt vildt).
Fysisk bagage:
 Stambog fra DKK
 DKK-købskontrakt
 Sundhedsattest
 Chippet
 Registreret i Dansk Hunderegister
 Ormekur
 Babyvaccination
 Hvalpetræningstilbud sammen med resten af kuldet (min. 6 gange)
 1 års medlemskab af DRK
 Foder til den første uge
 Snor og fløjte
Pris:
En hvalp fra GIA koster kr. 10.500,00 incl. bagagen, der betales ved afhentning. Afhentning sker
når hunden er 8 uger, medmindre andet aftales.
Er der behov for at hvalpen bliver her længere end de 8 uger, fx hvis hvalpen sælges til udlandet,
hvor der er andre krav om alder ved levering, aftales betingelser om de ekstra uger i hvert enkelt
tilfælde.
For den videre avl er det vigtigt at kende hvalpens sundhedsstatus og derfor har vi et ønske om at
hvalpen røntgenfotograferes på hofter og albuer i alderen 1-2 år. Foreligger der resultat på både
hofter og albuer, der kan registreres i DKK inden hunden fylder 2 år, vil prisen for røntgen, dog
maks. Kr.1.000,00 blive tilbagebetalt til hvalpekøber som tak for ulejligheden.
Omplacering
Ingen af os er sikret mod fremtiden. Sygdom, dødsfald, skilsmisser o.lign kan komme på tværs af os
alle, og da vi ikke ønsker at se vore hvalpe i ”den blå avis” eller andre brugthundemarkeder vil vi

meget gerne kontaktes, hvis I skal af med hunden igen. Vi vil gøre alt hvad vi kan for enten at
overtage hunden eller være behjælpelig med videreformidling til andet hjem.
Forventninger til hvalpekøbere
Vi ønsker, at man som hvalpekøber har gjort sig klart, hvad man ønsker sig af en hund, at man har
sat sig ind i racens særkende, og ærligt har vurderet, ikke blot hvad man forventer at mange års
samhørighed med en hund kan give en selv, men også hvad man kan tilbyde en hund.
Får man kun hund for at børnene ikke skal komme hjem til et tomt hus, er det ikke en jagtgolden
man skal have sig. Man skal kunne tilbyde at udfordre hundens intelligens – også efter at man har
gennemgået det første hvalpekursus. En jagtgolden skal trænes og aktiveres hele livet, og det skal
man kunne tilbyde, for at kunne købe en hvalp fra os. Om det så er til jagt og markprøver eller man
ønsker at gå spor, udøver agility, lydighed, rally, htm eller hunden skal bruges som servicehund,
narkohund, redningshund eller andet er ikke så vigtigt. Bare den bliver brugt.
Vi har et ønske, om at I skal komme her på besøg (både børn og voksne) inden vi aftaler noget om
køb af hvalp. På den måde har I mulighed for at hilse på vores hunde, og vi har mulighed for at
hilse på jer inden endelig beslutning tages.
Når hvalpene er født, er I velkommen til at komme og besøge kuldet en eller flere gange – bare I
altid ringer og aftaler først.
Vores højeste ønske er, at vores hvalpe bliver et højt elsket medlem af deres nye flok, og derfor gør
vi, hvad vi kan, for at de er præget bedst muligt. I denne kontakt og prægning vil vi selvfølgelig få
en viden om hver hvalp som det er svært at få som hvalpekøber, uanset hvor mange gange man
besøger kuldet. Når hvalpene er 7 uger, vil de blive fordelt ud fra vores viden om dem som individ,
samt jeres oplysninger om hvad I vil med jeres hund. Selvfølgelig har I lov til at fremkomme med
ønsker om en bestemt hvalp, men det er os der bestemmer i sidste ende.
Når hvalpen er rejst
Vi ønsker at opretholde kontakt til vores hvalpe gennem hele deres liv til gavn for både jer og os. Vi
vil i løbet af hundens liv invitere til ”hvalpetræf” så I kan møde hinanden og få en god snak om
hundene, og så vi kan få lov til at se hvordan hvalpene har udviklet sig. Derudover vil vi altid blive
glade for mail eller telefonopkald hvad enten det drejer sig om spørgsmål eller historier fra
dagligdagen
Skal I på ferie passer vi gerne hunden i den udtrækning det er muligt til markedspris.
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