
Massage gör hundlivet lättare
. m'Jag vet hur gott det gor för människor, det är klart atr det är bra för hundar"

' Avslappnande musik och
levande ljus möter hunden
chicko och hans matte Jenny
östh.

Först luktar han lite grann,
sedan sträcker Chicko vant
ut sig på den breda massage-
bänken.

* Vi dr hemma hos Kuin Olsson
på Täljstensgatan i Ytterby. Kuin
är utbildad hundmusör med verk
samheten i en byggnad på tom-
ten.

- Vissa hundartycker om attlig-
ga på bänken, mdra vill hellre få
massage på golvet. Då km matte
istållet ligga och somna dåruppe,
säger hon och förklilil att massa-
gen a1ltid sker på hundens villkor.

Mammig Chicko
Chicko iir sexuigbludrm av col-
lie, doberman och labrador och
kommer från Mölnlycke. Efter-
som han är lite mmmig vill hm
ha matte tätt intill sig.

Vad som är viktigt innu ms-
sagen dr att hunden dr rastad och
att alla behov:ir tillftedsståll-
da, berättu Kuin smtidigt som
Chicko ligger och myser-

Hu tycker om ndr man pilla
på honom, kliuochgreju, förkla-
rtr Jenny.

Det hdr :ir tredje gmgen gillt.
Vid första mösagetillfillet gjorde
Kuin ett rörelseprov på Chicko.

- Det visade att hu hade en li-
ten rörelsestörning på sitt batpu-
ti, vilketgör att hm inte lfter sina
bakben ordentligt.

Avkoppling för hund och ägare
En del hundu kmbli konfu ndera-
de första gårgen de får mmsage.

- Men Chicko, han var exem-
pluisk och vi kunde göra en full
behmdling direlt, såger Karin,
som vill att massagestunden ska
vua avkopplande och lugrr förbå-
de hundägare och hund.

Dårför harvi inga klockor här-
inne. Det ska dltid finnm tid att
lmdapå.

Redan andra gången Chickofi ck
massage märkte Kuin att hms
muskler hade bliwit mer låttube-

- Jag vet ju hur gott det gör för

FÅ X*NpetrS V!LLK*R. chicko är lite mammig. Därför tigger han tätt intiI matte under hela massagen.

miinniskor så det iir klart att det dr
bra för hundar också, såger Jenny
och berättar hur hungrig Chicko
bruku vara ndr de kommer hem.

Sen lägger hm sig på golvet
och vill bli kliad iinnu mer på ma-
gen. Vi märker att hm blir vdldigt
lugl och avslappnad.

cår igenom alla muskler
Under musagengu Kain igenom
hela muskulaturen.

Jagbörju alltid med ryggpa-
ti, hals, nacke och hurud. Många,
måaga hundar hu späanhgar i
nacken eftersom de balmseru sin
kropp med huwd, hals och svans.

Mot slutet av massagen börju
matte Jenny kärna siglite stel diir
hon sitter i lotusstållning bredvid
Chicko, som ser påtagligt nöjd ut.
Hm grlmtu lite och rätt vad det

FOIO: XÅTARINA BERG

Det här händer i hundens
kropp när den får massage
e Blodcirkulationen ökar när hunden får massage.
Der ger en snabbare läkningsprocess i en skadad
muskei eller sena.
s Elodtrycket sänks när hlodkärlen vidgas och
blodvolymen ökar. Hunden komrner ner i vary och
kan slappna av.
ä Lymfcirkulationen påskyndas. Samtidigt stärks
hundens immunförsvar.
S Ledvätskan stimuleras och tedtrycket minskar
vilket ger en stötre rörelsefrihet.

Källa: Karin Olsson

dr hu hm tagit sig en lur. Enhahtimehupsseralmas- kluu Karin och håmtu burken
En del hundu snuku jätte- sagen är över för den här gången. med kex.

hitgt.Videtttillf;illelågbådehund Med ett ryck vaknu Chicko till
och matte och sov, berättil Kilin och vetdirekvad somväntil. KATÄRfi{A BERG
med sin lugra röst. - Det blir alltid något gott, fiir- ojo3- 20 68 28

Belöningen. Efter massagen vanks kex.
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