
HUNDE-
MASSAGE
- til gavn og glæde for din hund

Uanset race...

www.hundemassor.dk

Find din nærmeste hundemassør

Kortet giver et overblik over, 
hvor du fi nder en hundemassør. Gå ind på 

www.hundemassør.dk 
for at fi nde den aktuelle liste over hundemassører.

Eksaminerede hundemassører er 
organiseret i foreningen 

”Danske Eksaminerede Hundemassører”, 
der er med til at sikre, at din hundemassør er 

uddannet på et højt fagligt niveau.

Hundemassage er godt fordi:

Hunden får generelt et bedre velvære.

Hundens muskler opvarmes, så risikoen mindskes 
for, at hunden får skader under sportsudøvelse 
(agility eller løb).

Muskler genopbygges efter henfald som f.eks lår-
musklerne hos en hund med hofteledsdysplasi.

Muskler genoptrænes efter en operation, f.eks. 
diskusprolaps eller ledoperation.

Hunden afstresses.

Bedre blodcirkulationen og bedre udskillelse af
aff aldsstoff er.

Der skabes en bedre kontakt mellem menneske 
og hund

www.hundemassor.dk



Historier fra det virkelige liv

Hun startede på massage i marts sidst år pga. artrose, 
dvs. slidgigt, i højre albueled samt knoglenydannelse 
nederst  på højre overarmsknogle. Det bevirkede, at 
hun i perioder haltede voldsomt på højre forben.

Tracy er en fi n, forsigtig Colliepige, og meget tillids-
fuld når tilliden først er vundet. Hun brød sig ikke om 
mit massagebord de første mange gange, men ville 
hellere ligge på mit bløde tæppe på gulvet.

Efter nogen tid kom hun på massagebordet. I dag er 
det det eneste naturlige sted for Tracy at ligge, når 
hun skal have massage. Massagen har en god eff ekt 
på Tracys halthed, der er helt forsvundet.

Når der dukker nye skavanker op, lægger hun vejen 
forbi mit massagerum og får rettet op på dem.

Sidst Tracy var forbi var i februar i år pga. en fi ber-
sprængning i højre skuldermuskel. Efter 6 gange 
massage, kombineret med smertestillende fra dyrlæ-
gen, er hun igen haltfri.

www.hundemassor.dk

TRACY
en collietæve med slidgigt

FRIDA
en ruhåret gravhund med diskusprolaps

Palmesøndag var jeg ude og gå en lang- og nok for 
anstrengende tur med min 3 årige ruhårede grav-
hund. Om aftenen havde hun helt tydeligt ondt og 
var meget stille og hoppede ikke op, som hun plejer. 
Min dyrlæge ordinerede smertestillende medicin 
og rådede mig til at tage på dyrehospitalet for at få 
taget røntgenbilleder. Hun  var bange for, at det var 
en diskusprolaps. Røntgenbillederne viste en for-
kalkning af rygraden bag skulderbaldene. Frida blev 
behandlet med binyrebarkhormon i ca. 3 uger, hvor 
jeg også skulle holde hende i ro.

Herefter blev jeg anbefalet genoptræning af musku-
laturen ved svømning eller massage. Jeg kendte en 
fra hvalpetræning, der havde uddannet sig til hunde-
massør, så jeg kontaktede hende. Efter 10 behandlin-
ger og hjemmetræning, er min gravhund nu i stand 
til at løbe og hoppe som tidligere.

Ligesom vi mennesker har vores hunde skavanker, 
som massage kan afhjælpe. Massage kan give en 
bedre livskvalitet hos ældre hunde og hunde med 
problemer i bevægelsesapparatet. Massage kan med 
fordel anvendes forebyggende især hos hunde, der 
deltager i hunde-sport/jagt.

Mange hunde har ikke en passende muskelmasse 
som følge af en skade eller operation, andre hunde 
har kroniske smerter, der medfører, at de afl aster et 
eller fl ere ben. Disse hunde kan vi hjælpe til en bedre 
muskelfordeling og evt. understøtte med andre 
tilbud, så som akupressur.

Massage giver en gladere hund med færre spændin-
ger, samt mindre risiko for muskel-, led- og senepro-
blemer. En ældre hund vil kunne bevæge sig bedre, 
og en mindre stresset hund vil få en bedre kontakt til  
dig.
Hundemassører arbejder seriøst med massage af 
raske hunde. Ikke raske hunde masseres i samarbejde  
med en dyrlæge, og er du i tvivl, om din hund er rask, 
så spørg din dyrlæge.
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