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Labradoren Kairo 
måtte på slankekur 
etter å ha lagt på 
seg fl ere kilo som 
resultat av litt for 
mye kos og litt 
for lite mosjon. 
Matmødrene Laila 
Evenrud (t.v.) og 
Karin Størkersen 
har nå lagt om 
 Kairos livsstil.  

Kjæledyr på 
slanker’n!

KAIROS
nye, spreke livsstil
Kjæledyrene våre kan også ha vektproblemer. Karin Størkersen 
og Laila Evenrud trengte hjelp til å bli kvitt Kairos ekstra kilo.
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Kairos treningsøkter starter med 20 minutters lek og moro i hundebassenget. Etter treningen får han massasje av instruktør Wenche Granli Ekell. Kairos treningsøkter starter med 20 minutters lek og moro i hundebassenget. Etter treningen får han massasje av instruktør Wenche Granli Ekell. 

– ÅH, SÅ FLINK du er, Kairo!
Labradoren peser rundt i hunde-

bassenget, på jakt etter leker som 
blir kastet uti. I over ett år har han 
svømt og spist sunt for å kvitte seg 
med litt ekstra polstring. Den nye 
livsstilen har gitt resultater. Kairo 
har gått ned over � re kilo.

– Overvekten kom snikende, for-
teller eierne og partnerne Karin 
Størkersen (56) og Laila Evenrud 
(65).

– Kairo er over ti år, og da er ikke 
hunder så aktive lenger. Labradorer 
spiser dessuten alt de kommer over, 
og så har vi nok skjemt ham litt 
bort, forklarer Laila.

Hun og Karin tok ham med til 
veterinær. Her ble de tipset om 
Aquadog, et senter som driver med 
fysioterapi og rehabilitering for 
hunder. Like etter begynte Kairo 
med ukentlig trening og massasje.

– Dette er ukas høydepunkt for 
Kairo. Han blir like oppspilt hver 
gang han skjønner at det er hit vi 
skal, sier Karin.

Alle søker dekning når Kairo 
kommer opp fra bassenget etter 20 
minutters trening og begynner 
å riste på pelsen. Det er lett å se at 
labradoren synes det er stas med all 
oppmerksomheten. Karin og Laila 
har merket stor forskjell på Kairo 
etter at han begynte med slankingen. 

De har fått en mer aktiv og ikke 
minst gladere hund.

– Han er veldig sprek for alderen, 
bekre� er Wenche Granli Ekeli (46), 
som er daglig leder hos Aquadog.

SLANKEHJELP TIL HUNDER og katter 
høres kanskje tullete ut for noen, 
men faktisk så er overvekt blant dyr 
et stort problem. Ifølge dyreklinik-
ken.no sliter mellom 20 og 30 
prosent av norske hunder og opptil 
40 prosent av norske katter med 
overvekt. 

– Overvektige dyr får akkurat de 
samme problemene som overvekti-
ge mennesker, sier Ekeli.

Fete hunder og katter har større 
risiko ved kirurgiske inngrep, de er 
mer utsatt for skader, og overvekten 
fører til større belastning for hjerte, 
lunger, lever, nyrer og ledd. De kan 
også bli rammet av diabetes og få 
pusteproblemer i varmt vær og 
under aktivitet.

– Vanntrening er en god måte å få 
bukt med vektproblemer på. Det er 
en veldig skånsom treningsform. 
I vannet får hunden beveget seg 
ordentlig, selv om den er veldig 
overvektig og har tungt for å kom-
me seg rundt ellers, sier Ekeli. 

Hun driver mest med rehabilite-
ring av hunder som er skadet eller 
nyoperert, men det er � ere enn Kairo 

som får slankehjelp. For Laila og 
Karin er langt fra de eneste som har 
gitt hunden sin fete godbiter som 
belønning eller kos. 

– Det er mye misforstått snillhet 
ute og går, sier Ekeli.

KAIROS MATMØDRE HAR SLUTTET 
med kaloririk snacks, og det virker 
ikke som hunden savner det.

– Nå går det i eple og agurk, og 
han blir like glad for det. Det � ne 
med frukt og grønt er at vi kan gi 
ham mye av det, agurk består jo 
nesten bare av vann, påpeker Laila. 

Etter svømmingen er det tid for 
massasje. Aquadog kan på mange 
måter kalles et hundespa, men mas-
sasjen er ikke bare for kosens skyld. 
Ekeli knar ømme muskler og ledd, 
og forebygger på den måten plager 
i disse områdene. I 10–15 minutter 
blir Kairo liggende mens Ekelis 
magiske � ngre masserer ham over 
hele kroppen. 

Besøkene på senteret koster 460 
kroner gangen.

– Vi har ingen barn, så dette er 
penger vi gladelig bruker. Vi har 
bestemt oss for at han skal få holde 
på med dette resten av livet. Ikke 
bare får han det bedre, men når han 
er sunn og frisk, så øker sjansen for 
at vi får beholde ham lengre, sier de.               

redaksjonen@allers.noKAIROS
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Er dyret ditt 
overvektig?
Ta kontakt med veterinær. 
Du bør ikke sette kjæledyret 
ditt på diett eller forandre 
kraftig på treningsrutiner 
uten kyndig veiledning.

Her får du hjelp
Aquadog (www.aquadog.
no) har � lialer i Bergen, 
Tønsberg og i Sandvika 
utenfor Oslo. 
Standal hunde- og 
kattehotell (www.standal.
no) ligger i Hakadal. 
Rekreasjonssenter for 
kjæledyr, kennel og 
kattepensjonat. Har 
spaavdeling og basseng. 
Klinikk Soleo (www.soleo.
no) ligger i Telemark. Allsidig 
tilbud for hund. Senteret 
tilbyr blant annet akupunk-
tur, massasje, basseng-
trening, adferdstrening og 
slankeprogram. 
Du kan også spørre 
veterinæren om anbefalin-
ger til behandlingssteder 
i nærheten av der du bor.


