F R E D A G

4 .

A P R I L



2 0 0 8

Tina var avskrevet
av dyrlegene

Et rullende
!
LEVER ENNÅ: Tina (4) skulle egentlig avlives, men eier Jan Pedersen ville det annerledes. I dag
stortrives Tina i rullestol. 
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GmaÅnn

MIRAKEL
Fyllingsdalen
(BA):
Se på Tina (4). Hadde
legene fått det som de
ville, hadde hun vært
avlivet for lenge siden.
Men full av livsglede
og i rullestol motbe
viser hun alle dystre
spådommer.
– Hun er et Guds mirakel, utbryter Jan Pedersen.
Foran ham på gulvet løper
dvergpuddelen Tina frem og tilbake. Bakbeina henger stivt, støttet opp av rullestolen. Forbeina
er alt annet enn stive, der de går
som trommestikker bortover gulvet. Tina er nysgjerrig på alt som
skjer rundt henne.

PROLAPS: Det er lett å forstå

Pedersens mirakelforklaringer.
Egentlig skulle Tina vært død
i dag, dersom han og resten av
93438042

familien hadde fulgt dyrlegenes ikke alternativ behandling, sier
– Hun hadde aldri oppført seg
ord.
Pedersen.
på denne måten da.
En dag i begynnelsen av
Ifølge Nysæther er Tina blant
august i fjor våknet nemlig Tina LIVSGLAD: Veterinær Ingrid de første hundene i Norge i rulleopp uten å kunne bevege seg. Tre Flesland, fra dyreklinikken på stol på fast basis. Det er et resulprolapser i ryggen ødela førlig- Stend, har sett opptreningen på tat av lang opptrening.
heten og gjorde henne helt lam kloss hold.
– Det var først
Ifølge legene etter at de var hos
i bakdelen av kroppen.
– Første gangen
– Det var ikke håp for hen- v i så henne, var
akupunktøren at
måtte hun
ne. Ifølge legene måtte hun hun helt apatisk.
det løste seg opp
avlives. Men vi gikk
Hun hadde avlives. Men vi gikk igjen. Da fikk hun
mot strømmen. Vi
tilbake varmen i
gitt opp.
så jo at denne hunbakbena, og halen
Men nå, mot strømmen.
Jan Pedersen logret, forteller
den ville leve, sier
og under
Pedersen til BA.
opptrehealeren.
De lette etter
ningen, har hun vært
Nå kan Tina se frem til mange
så utrolig livsglad og flere leveår, men rullestolen slipa nd r e me t o der.
44 positiv, sier hun.
per hun ikke unna.
Løsningen fant de
Tips oss: 800330
A k kurat det er
– Hun blir sannsynlig vis
på Hundehelsesenteret i Fyllingsdanoe healer Heidi Kim ikke 100 prosent frisk, sier
len. Her kombinerer de vanlige
Nysæther har bitt seg merke Nysæther.
veterinære metoder med ekstra i også.
Akkurat det latet ikke Tina
fysioterapi og healing. I tillegg
– Hun er så bøllete og livs- til å bry seg nevneverdig om
kan man benytte seg av svøm- glad. Det hadde hun aldri vært i går.
mebasseng for rehabiliteringen. om hun hadde det kjipt, sier
ANDERS HAGA
Det har kostet.
healeren og avviser at det er
anders.haga@ba.no
– Det er gått mye penger ja. dyrplageri å ha hunden i rulOg forsikringsselskapene dekker lestol.
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TRENING: Veterinær Ingrid

Flesland har fulgt opptreningen på kloss hold.

Dyrt
med
hund

Jan Peder
sen
har
hatt store
u t g i f t e r
med å red
de
Tina.
Også gene
relt
kan
man si at
det koster
å ha hund.

Prisen varie
rer etter størrelsen på hunden, de van
ligste rasene koster fra 3000 kroner
og oppover. En gjennomsnittshund
som schæfer spiser cirka 15 kilo tørr
fôr i måneden, noe som koster rundt
5000 i året.
I tillegg kommer utstyr som kurv,
børster, vitaminer, og hundebånd
samt noen tusener i året til snop,
parasittspray, neglefil, børster osv.
Anskaffelse av hund vil koste fra
4000 og oppover, mens årlige kostna
der blir rundt 8000.
Katter er noe rimeligere. En årsra
sjon med tørrfôr koster rundt 1000
kroner og i tillegg kommer kattesand
til en hundrelapp i måneden pluss
leker, vitaminer og børster.
Rasekatter kan være dyre i
anskaffelse, men hver dag finner
du tilbud i avisene om å overta kat
ter gratis. Årlige kostnader for å
holde katt er ca. 4000 kroner.

