
L Den store styrkeprøven 
– På denne tiden neste år er det stortingsvalg. Det blir spennende - og det

blir viktig. Mange vil med stor rett kunne hevde at det har vi hørt før. Alle
valg er selvsagt viktige. Det er likevel min påstand at stortingsvalget i 2005
blir det viktigste i nyere tid, skriver Terje Granerud innledningsvis i dagens
Mitt hjørne.
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Renee Høiesen fra 
Jessheim vil bli hunde-
massør, men hun 
trenger flere hunder 
til sin praksisperiode.

En svær, brun, hund, kommer
hoppende i lange byks. Den bjef-
fer med en grov og gjennom-
trengende dyp røst. 

– Den er ikke farlig, roper eie-
ren, Renee. 

Ikke farlig?.. Er ikke dette det
alle hundeeiere sier om hunden
sin, selv om hunden kanskje tar
en smaksprøve av leggen til lunsj?
Hunden, Whoopi, en afrikansk
løvehund, kommer luntende
bort. Snuser litt på hånden - og
godtar besøket.

– Jeg er over halvveis i utdan-
ningen som tar et år. Satser på å ta
eksamen i desember. Skal dette gå
bra, må jeg praktisere massasje på
flere hunder, sier Høiesen.

Vanligvis betaler hundeeierne
250 kroner når de går til en hun-
demassør, men så lenge Høiesen
er under opplæring må hun mas-
sere hundene gratis. Hun forteller
at alle raser er velkomne. 

– Dess flere hunder og raser jeg
får jobbet med, jo sterkere står jeg
rustet til eksamen i desember, for-
klarer Høiesen. 

En gang i uken praktiserer hun
ved Jessheim dyreklinikk. 

SKEPTISK
Whoopi ser på EB/UBs ut-

sendte. Snuser litt på den svarte
vesken på gulvet. Kaster et spør-
rende blikk på matmor, Renee.
Matmor nikker og sier: ”Nå er
det nok Whoopi”. 

Hunden rusler inn i rommet
ved siden av og legger seg i sengen
sin.

– Den er alltid litt skeptisk til
fremmede. Den vil kontrollere og
ha kontroll, forklarer matmor. 

Den firbente vaktmesteren løf-
ter på ørene. 

– Hun er fire år nå. Rasens
navn er Rodesian Ridgeback, for-
klarer Høiesen. 

Matmor forklarer at denne ra-
sen er helt ubrukelig som tjenes-
tehund fordi den vil ta selvstendi-
ge avgjørelser selv. 

– Kaster du en pinne vil hun-
den hente pinnen en eller to
ganger. Når den ser at dette er
meningsløst, setter den seg ned,
eller finner på noe annet, forkla-
rer hundeeieren.

– Er det ikke et enormt slit å
være leder i løveflokken med en
slik hund?

– Ja, det kan være det. Men, jeg
må markere meg som sjefen, da
gir den etter, forklarer hun.

BENBRUDD BLE 
UTDANNING

For litt over tre år siden hadde
Renee Høiesen en trygg jobb i
Posten Transport på Skedsmokor-
set. I et fall knakk hun benet. En
stund hinket hun rundt med gip-
set ben og skjøv postkontainere.

– Du ville være litt hard og tøff
da?

– Ja, og det lønte seg ikke. Jeg
fikk etter hvert problemer med
hoften. Og så bar det ut i syke-
melding. Tilslutt ble det yrkesret-
tet attføring og utdanning som
hundemassør gjennom Axelson i
Oslo, reflekterer Høiesen.

Da Whoopi var seks måneder
knakk hunden benet. Også den
fikk plager etter bruddet.

– Whoopi fikk bogstivhet og
ryggsmerter. På en måte har vi
hatt samme sykdomsforløp, sier
Høiesen. 

Hundens problemer førte til at
matmor begynte å lete etter alter-
native måter å behandle Whoopi
på. 

– Det er utrolig å se hvordan
hunder reagerer på slik behand-
ling. Hundene blir gladere. Tenk
deg en toppidrettsutøver som har
deltatt i konkurranse. Et helt be-
handlingsteam står klar med mas-

sasje og legesjekk. En tjeneste-
hund, etter en lang og hard tje-
neste, trenger også behandling for
å fungere bedre, slår Renee fast. 

NÅ KLIKKER DET
Whoopi kommer luntende

bort. Den forstår at noe skjer når
den fremmede stikker hånden
ned i den svarte vesken. Det kan
spores en smule skepsis i blikket
til dyret når et langtutkamera blir
plukket opp. Hunden rygger med
et vaktsomt blikk.

– Kanskje hunder har en reser-
vert holdning til alt som ligner på
skytevåpen? spør Renee.

Noen prøvende klikk fra lang-

tuten, og den afrikanske løvehun-
den trekker seg litt tilbake.

Når smellet uteblir, kommer
løvinnen tuslende helt bort og
snuser på rariteten.

– Den er virkelig skeptisk, flirer
løvetemmeren. 

– Nå skal vi fotograferes, Who-
opi, beroliger matmor, og kom-
manderer miniløven opp på mas-
sasjebordet. Et massasjebord som
kommer til å bli mye brukt om
Høiesen får 50 hunder før jul - til
gratis behandling.

Av Roy Robin Mortensen
roy@ebub.no

50Etterlyser hunder

- Har hørt at det er omtrent 40 personer som driver med hundemassasje i Norge i dag, sier Renee Høiesen.
Whoopi storkoser seg under massasjedemonstrasjonen. Fra januar neste år satser hun på å leve av hundemas-
sasje.

Tre til fire ganger i uka er Renee og
Whoopi ute og trener. En dag i uken
får løvehunden treffe sine treningska-
merater i Nannestad og Omegn Hun-
deklubb.- Da koser hundene seg med
agility, hinder, hopp, slalåm og tunnel-
ler, forklarer Renee.

Renee gjemmer en eller to sjokolader i
sylinderen i denne ”Smart hund” le-
ken. Whoopi stoler ikke helt på lukte-
sansen og løfter alle sylinderne ut i jak-
ten etter godbitene. - Dette er en av de
pedagogiske lekene hunden setter stor
pris på, forklarer Renee.


