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HUNDETRÆNING PÅ 1. KLASSE

GIV DIN HUND MASSAGE

Det frigiver kærlighedshormoner
Af: Jann Guldhammer
Hunde er meget selvskabelige dyr, der elsker at få masser af opmærksomhed hele dagen lang. Vi elsker at forkæle og nusse dem. Så hvorfor ikke gøre dette samvær
til noget ekstra nyttigt, som både tilfører ejeren glæden
ved at give, men i særdeleshed giver hunden både velvære, tryghed og sundhed.
Hunde elsker massage, så hvis du ønsker at give dit kæledyr
massage, så er der her en række gode tips til at gøre det.
Hvorfor massere sin hund?

Vi kan alle godt lide en god massage, fordi det afslapper og
giver os fordele på et fysisk og følelsesmæssigt niveau. Vores
hunde er ikke anderledes i den henseende. De mest åbenlyse
fordele ved hundemassage er følgende:
Det forbedrer blodcirkulationen.
Udvendig stimulering udvider blodkarrene og gør det muligt
for blodet at cirkulere bedre. Regelmæssig massage vil også
give din hund et længere og sundere liv, da det vil mindske
risikoen for kredsløbssygdomme.
Det reducerer angst og stress.
Hunde kan opleve situationer, der anspænder dem og gør
dem ængstelige. For eksempel kedsomhed eller mangel på
motion.
Du opdager sygdomme.
Nogle gange kan en hævelse, et bid eller en anden form for
abnormitet, der mærkes i eller under huden, indikere et helbredsproblem hos din hund, som du ikke kendte til.
Det frigiver Oxytocin (kærlighedshormon).
Det hormon styrke båndet mellem dig og din hund, og frigives
takket være de massagebehandlinger, du giver.
Sådan masserer du din hund
Hvis din hund skal nyde dine anstrengelser, skal massagen
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være godt udført. Du må ikke ae, men skal have et fast og
samtidigt blidt tryk under massagen. Følg nedenstående trin.

Fordele ved at masserer hunden
Studier med hunde viser, at hvert område af hundens krop,
der masseres, giver fordele i relation til konkrete områder på
hunden. Dette er forskernes resultater:
Hoved.
Massage af dette område hjælper nervesystemet og maven.
Ørerne.
Massering af dette område vil hjælpe mod stress og angst.
Ryggen.
Dette beroliger rastløse og hyperaktive hunde.

Lad hunden slappe af.
Lad din hund lægge sig behageligt, et sted med en god temperatur, hvor den føler sig rolig. Derefter nusses den, mens
den ligger ned. Du ved det bedre end nogen anden, hvad lige
præcis din hund elsker, og du ved hvilken måde er den bedste
måde at få den til at slappe af på.
Start ved halsen.
På en blid måde, med din fingerspidser, masserer du halsen
med cirkulære bevægelser, tilpasset hundens størrelse.
Derefter, skal du bevæge dig forsigtigt ned til skuldrene,
så massagen gradvist flyttes, uden hunden bemærker det,
og den slapper af. Fra skuldrene til brystet og forbenene. Så
bevæger den sig mod ryggen og ender i bagbenene. Hvis den
ikke kan lide at du masserer halen, er det bedre at undgå at
gøre det under massagen.
Hvis den under eller efter massagen, falder i søvn, så lad den
sove. Det betyder bare, at den nyder den afslapning, som
massagen giver.

Bugen.
Fordøjelsesproblemer.
Benene.
Hjjælpe med god ledfunktion, samt forebygger infektioner.
Brystkassen.
Styrker god hjertefunktion og forebygge måske visse hjertesygdomme. Der er dog ikke dokumenteret hvilke.
Poterne.
Benenes nederste del og poterne forbedrer komforten og
hundens tillid til sig selv og i dig.
Bagbenene og hoften.
Dette vil hjælpe fleksibilitet og styrke led og sener.
Kvalitetstid der lønner sig
Som sagt skal du ikke ae din hund, men massere, med et
passende tryk. Det er ikke sportsmassage, hvor man trykker
hårdt, men wellnessmassage, hvor det bare er behageligt og
dejligt. Men hold trykket, så der er tale om massage.
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