Tips!
6 sätt att aktivera
din innekatt
Saker att tänka
på innan du
skaffar valp

FOTOTÄVLING
Vinn presentkort från
TRIXIE värt 500 kronor

Agilityspecial!

DOMAREN GER
SINA BÄSTA TIPS

Kampanjen gäller t.o.m. 7 april, med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

Späckat med
inspiration för
djurälskaren
När jag var tolv år slöt jag ett avtal med mina föräldrar. Om jag

l yckades spara ihop 5 000 kronor så skulle jag få en egen häst.
I vånda började pappa gjuta betongplattan för stallet. Han tyckte
sig ana sin framtid: tusenlappar som rullar och ett nytt jobb som
min privata stalldräng.

Innehåll
Nyheter från djurvärlden
Marskatter, kaninfakta och
vältränade öron.

4

ZooMetros fototävling
8
Kolla in linslusarna från förra fototävlingen
och vinn finfina priser!
Tips inför valpköpet
Hundtränaren Peter Forsberg
delar med sig av sina bästa råd
för dig som går i valptankar.

10

För att skaffa ett djur innebär inte bara mer kärlek — det är också

ett åtagande. Årets första nummer av ZooMetro är späckat med
inspiration för djurälskaren. Nu när det är högsäsong för såväl
hundvalpar som kattungar, har vi
bland annat intervjuat hundtränaren kring de bästa råden för
dig som går i valptankar.
Och apropå experter:

”Pappa såg sin
framtida karriär
som min privata
stalldräng.”

Jag vill slå ett slag för den fysiska
butiken. I din ZooMetro-butik
finns välutbildad och engagerad
butikspersonal som med sin
djuplodande kunskap och personliga rådgivning hjälper dig med
alla dina frågor om husdjur. Tänk så praktiskt det är att kunna ta
med sig hunden in i butiken och testa storlek på såväl selar som
hundtäcken och bilburar. Uppgifter till din närmsta ZooMetrobutik finner du på sista sidan.

Agilityspecial
15-17
Sugen på att testa eller redan
rutinerat tävlingsekipage? Läs om
sportens utveckling och få domarens
bästa tävlingstips.

T E M A:
AGILIT Y!

Så aktiverar du din innekatt
20
Klösmärken på soffan och en uttråkad
uppsyn? Här är 6 enkla sätt att få din
katt att hålla igång — även när du inte
är hemma.

ZooMetro är en kundtidning som ges
ut av TRIXIE SVERIGE AB. Tidningen
kommer fyra gånger per år.

F ÖLJ OSS PÅ
FACEBO O K!

Så hur gick det med min häst? Jo, precis innan målsnöret så föll

@zoometro

det sig så att det föddes en
kull golden retrievervalpar i byn.
Jag proklamerade bestämt
att jag istället ville ha en
hundvalp. Och pappa
han drog en lättnadens
suck och byggde sig ett
traktorgarage på den
där betongplattan.

www.zoometro.se

info@zoometro.se

Trevlig läsning!
Maria Lundberg,
vd på TRIXIE Sverige och
chefredaktör för ZooMetro

PRODUKTION OCH FORM TRIXIE Sverige AB i samarbete med Oh My AB
CHEFREDAKTÖR Maria Lundberg | REDAKTÖR Erik Berglund
TEXT Lina Hovling, Linda Grönlund
OMSLAGSBILD Sandra Henningsson | OMSLAGSMODELL Asta
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Vill du annonsera i ZooMetro? Kontakta oss: info@trixie.se

Miljömärkt trycksak
3041 0083

www.zoometro.se

Just nu:

69:-

Tugg

Just nu:

49:-

De flesta hundar älskar tuggben, de är
både uppskattade och gör nytta. Tuggben
tillgodoser det naturliga tuggbehovet och
regelbunden användning h jälper till att
förebygga tandsten. Dessa produkter
är kompletteringsfoder för h undar och
ska ges som belöning vid sidan av en
balanserad kost. Se alltid till att h unden
har fri tillgång till färskt vatten.

			
Tugg-Twister
Vridna råhudstugg med inspiration
och doft av de norrländska skogarna:
Hjortron, Ren och Norrsken (doftfri).
Tuggen är av hög kvalitet som håller
länge och som dessutom stärker
tänder och tandkött. Passar till
små och medelstora hundar.
5-pack 18×125 mm.
Rek. ca. pris: 59-69:5-pack 18×250 mm.
Rek. ca. pris: 89-99:-

			
Retriver-tugg

Just nu:

49:Just nu:

49:-

Handrullade råhudstugg av hög
k valitet som håller länge och som
samtidigt stärker tänder och
förebygger tandsten. Passar för
hundar som vill jobba lite extra för
att få sin belöning. Inspiration och
doft av de norrländska skogarna:
Hjortron, Ren och Norrsken (doftfri).

Smakrika tuggringar tillverkad av utvald
råhud, rikligt inlindade med kycklingfilé,
ankfilé eller lammkött. Tillverkade av färska
råvaror med låg fetthalt.

Foto: Unsplash

19:-

Retriver-tugg 12-15 cm
Rek. ca. pris: 29:Retriver-tugg 23-25 cm
Rek. ca. pris: 59-69:-

Tips!
Oemotståndliga tuggringar

Just nu:

Just nu:

Tänk på dina medmänniskor och
ta alltid med dig bajspåsar på
promenaden. Rena promenadvägar är uppskattade av både
2- och 4-benta!

5:-

Storlek: 12 cm 110 gr.
Rek. ca. pris: 79:-

2pets godis och tugg är godkända och
säkrade livsmedel inom EU (HACCP)
och USA (FDA). Fabriken är även
ISO 22000 certifierade, vilket innebär
att spårbarheten säkras i hela
produktionskedjan.

Bajspåsar
Bajspåsar 4x20 st
Leopardmönstrade bajspåsar.
20 påsar/rulle.
Storlek large.
Rek. ca. pris: 39:-

Just nu:

25:-

Bajspåsar i blandade färger.
20 påsar/rulle.
Storlek medium.
Rek. ca. pris: 10:-

ZooMetro | 3

Kiruna:
1. Jämthund
2. Engelsk Setter
3. Korthårig Vorsteh
4. Schäfer
5. Siberian Husky
Stockholm:
1. Labrador Retriever
2. Jack Russel Terrier
3. Chihuahua, korthårig
4. Yorkshireterrier
5. Golden Retriever
Trelleborg:
1. Labrador Retriever
2. Schäfer
3. Jack Russel Terrier
4. Rottweiler
5. Golden Retriever
Källa: www.jordbruksverket.se
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Köp en säck Sensible

Få en fodertunna

på köpet!

*

Värde 149:Värde 99:-

Följ oss på Facebook: @happydog.se
* Köp en säck Happy Dog Sensible Mini 4 kg och få en 20 liters fodertunna på köpet eller köp en säck Happy Dog Sensible 10 eller 12,5 kg
och få en 43 liters fodertunna på köpet. Max 1 köp per hushåll. Lokala avvikelser kan förekomma. Erbjudandet gäller till 7/4 2019 eller så långt lagret räcker.
Läs mer om våra foder på www.happydog.se

Vårkul

med hunden!
MED LJUD!
Sporting är en serie med slitstarka
hundleksaker tillverkade i massivt
TPR-gummi. Leksakerna är ljudlösa,
tål tuffa tag och flyter på vatten.

Just nu:

69:-

Från:

39:-

Visste du att ...
gult och blått är de färger som
hundar har lättast att se?

Boll

.
TÅL TUFFA TAG!

Mjuk gummiboll med tasstryck och pipljud.
Storlek

Just nu			

Rek. ca. pris

ø 6 cm

39 :-			

69 :-

Sporting Boll med handtag

ø 7,5 cm

49 :-			

89 :-

Storlek: ø 6 cm
Rek. ca. pris: 99 kr.

ø 9,5 cm

79 :- 			

129 :-

Just nu:

49:-

MED LJUD!

Just nu:

69:-

Sporting Boll
Storlek: ø 6 cm
Rek. ca. pris: 79 kr.
Just nu:

89:-

Just nu:

99:Grisar
Robusta och mjuka latexgrisar fyllda med
polyesterfleece så att de snabbt återfår
sina ursprungliga former. Med grisläte.

6 | ZooMetro

Sporting Ring

Sporting Disc

Storlek: ø 21 cm
Rek. ca. pris: 149 kr.

Storlek: ø 23 cm
Rek. ca. pris: 179 kr.

Storlek: ø 21 och ø 23 cm
Rek. ca. pris: 99 kr.

Kramgoa favoriter
till hunden!
Just nu:

49:Just nu:

79:Just nu:

99:-

Just nu:

99:Just nu:

99:Just nu:

79:-

Gullig kanin, 15 cm, mjuk plyschleksak med pipljud som passar till mindre hundar. Rek. ca. pris: 79 kr.
Söt hund, 46 cm, platt plyschleksak med insydd prasselfolie. Utan pipljud. Rek. ca. pris: 129 kr.
Charmig tjur, 52 cm, platt plyschleksak med insydd prasselfolie. Utan pipljud. Rek. ca. pris: 149 kr.
Oemotståndligt söt alpacka, 31 cm, i härlig plysch i olika färger. Med pipljud. Rek. ca. pris: 149 kr.
Långbent åsna, 24 cm, charmig åsna i extra mjuk plysch med pipljud. Rek. ca. pris: 129 kr.
Kramgo sköldpadda, 40 cm, i gosig plysch och med roligt djurläte. Rek. ca. pris: 149 kr.
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Fototävling
SÅ HÄR GÅR DET TILL:
1. Ta en bild på ditt/dina husdjur på temat 
”Bästa sovstilen”
2. Ladda upp bilden på www.zoometro.se/fototavling
eller på vår Facebook @zoometro, där vi har
ett inlägg om tävlingen. Posta ditt bidrag direkt i
kommentarsfältet. Glöm inte att ange djurets namn,
bostadsort och er ZooMetro-butiks namn SENAST
den 8 april 2019.

Grattis!
Terese Pagård och hennes australien shepherd Asta,
som tog hem segern och vann årets första fototävling.

3. En jury utser tre pristagare som kontaktas via
mejl eller Facebook.

Hur känns det?
– Fantastiskt kul! Men jag blev nog lite chockad. Man
skickar ju in till sådana här tävlingar lite då och då men
man vinner ju aldrig så jag hade helt glömt bort det.

4. De tre vinnarna presenteras i nästa nummer
av tidningen, på vår Facebook och på vår
hemsida zoometro.se

Hur var Asta som fotomodell?
– Jätteduktig. Jag var lite nervös för hur det skulle gå
men hon skötte sig toppen och satt stilla imponerande
länge. Det var ju verkligen kul att vi lyckades vinna just
när det råkade vara en fotografering i potten.

FÅNGA SÖMNTUTAN
PÅ BILD
Vinn presentkort upp
till 500 kr!

Vad ska ni köpa för presentkortet?
– Asta älskar agility så det kan nog bli ett hinder eller
kanske en treat & train-maskin.

Priser
1:A PRIS:
Presentkort på TRIXIE värde 500 kr
2:A PRIS:
Presentkort på TRIXIE värde 300 kr
3:E PRIS:
Presentkort på TRIXIE värde 200 kr

Juryns a
ndrapris
går till M
Abraham
athilda
s s o n o ch
bengalen
Ohana B

aelando,
Umeå.

Tredjeplatsen kniper Ingrid
Stjernqvist och shih tzu-blan
disen
Liza, Osby.

Villkor: Tre vinnare kommer att utses: 1:a priset är ett presentkort till ett värde av 500 kr, 2:a priset är ett presentkort på 300 kr och 3:e priset ett presentkort på 200 kr. Presentkortet gäller på
TRIXIE produkter och i angiven butik. Presentkorten är personliga, giltiga i 6 månader och kan inte växlas in till kontanter eller andra produkter. Vinnarna meddelas av TRIXIE Sverige AB och
postas till vinnarna. Vinnarna utses av en jury och beslutet kan inte överklagas. Åldersgräns 16 år.
GDPR: Genom att skicka in din bild godkänner du ditt deltagande i tävlingen och våra tävlingsvillkor. Du godkänner att TRIXIE Sverige AB får använda bilden i framtiden samt att ditt namn kan/
kommer att publiceras. Om du har med en person på bilden som går att identifiera måste personen i bilden ha givit sitt s amtycke. Vid frågor kontakta info@zoometro.se
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Det våras
för spåret!
Vårsolen lockar oss ut till skog och cykelbanor. Här är allt
du behöver för att du och din hund ska hålla jämna steg.

Just nu:

159:-

Just nu:

699:-

Cykelkorg för
pakethållare
Cykelkorg med stadig
metallram som är enkel
att montera på pakethållaren. Väskan kan
även användas som
transportväska.
Inbyggt kort koppel
förhindrar ditt djur att
hoppa ut. För djur
upp till 8 kg.

Handsfreebälte med expander
Robust handsfreebälte med dragavlastning
som frigör händerna vid jogging eller stavgång.
Plötsliga ryck dämpas med den elastiska
draglinan. Insydd reflex i sömmarna.
Finns i två storlekar 75-120/9 cm och
90-135/9 cm. Koppel 120-150 cm.
Rek. ca pris: 269:-

Just nu:

Storlek: 48×29×42 cm
Rek. ca. pris: 989:-

129:Joggingkoppel med expander
Ett smart joggingkoppel, med mjuk neopren
stoppning som gör kopplet bekvämt att hålla i
och som sitter stadigt runt handleden. Det elastiska kopplet dämpar hastiga ryck och skonar
nacke och rygg för både hund- och förare.

Cykelset
Med ett cykelset cyklar du säkert med din
hund. Innehåller förlängningsarm, fjäder,
kort koppel med dubbla karbinhakar och
fästanordning. Passar även för större hundar.
Rek ca pris: 679:-

Storlek: 90-130 cm/20 mm
Rek. ca. pris: 189:-

Från:

89:-

Just nu:

449:-

Motionssele
Smidig sele med kraftiga nylonband och extra
mjuk fleecevaddering på utsatta områden.
Utformad så att trycket fördelas vilket gör att
den funkar bra som både spår- eller cykelsele.
Kopplet fästs i D-ring på ryggen.
Storlek

Just nu:

299:-

Just nu Rek. ca. pris

XS/S (30-40 cm/15 mm)
S/M (35-50 cm/25 mm)
M (40-60 cm/25 mm)
M/L (45-70 cm/25 mm)
L (50-80 cm/25 mm)

89:99:109:119:129:-

149:169:189:219:239:-

Cykelkorg
Klassisk cykelkorg i slittålig och väderbeständig
polyrattan. Utrustad med gallertak, dyna och
läderspännen. För djur upp till 5 kg.
Storlek: 44×34×35 cm
Rek. ca. pris: 459:-
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redo att

SKAFFA
VALP?

En valp innebär ansvar för en lång tid
framöver. Men en ny familjemedlem
kan också ge oerhört stor glädje.
Peter Forsberg driver Umeå Hundskola
och ger dig de viktigaste råden på vägen.

Text Lina Hovling Foto Shutterstock

P

eter Forsberg har tränat hundar
såväl inom säkerhetsbranschen
som i brukshundssamanhang
i många år. Han menar att man bör
tänka sig för både en och fem gånger
innan man tar steget och skaffar valp.
— Att ha hund kommer att påverka
ditt liv. Du behöver fråga dig själv om
det finns tid och pengar för en hund.
Och inte minst: Vill alla i hushållet
ha en hund? För valpar växer upp
till hundar och det krävs att alla är
engagerade.
Som ett allra första steg i valp-
processen är det viktigt att du gör
research för att bilda dig en uppfattning om vad ett liv med hund faktiskt
betyder i vardagen.
— Prata med andra hundägare och
besök vänner och bekanta som har
hund och bor på olika sätt och i olika
konstellationer.

Välj med hjärnan
Research är A och O när det gäller
vilken typ av hund ni ska skaffa,
framhåller Peter Forsberg. Svenska
Kennelklubben är ett utmärkt ställe
att hitta mer information om vilken
ras som skulle passa just er.
— Många förköper sig och skaffar
en hund som kanske kräver mer
stimulans och jobb än vad det finns
utrymme för i livet. Det är också
vanligt att man kanske tänker lite
för mycket på exteriören och bara
väljer med hjärtat utan att involvera

10 | ZooMetro

hjärnan tillräckligt, säger Peter och
exemplifierar:
— Du kanske har bestämt dig för en
pudel för att du tycker den är fluffig
och gullig. Risken är att du kommer
övermannas av pälsvård och utgifter,
som du inte räknat med. En pudel och
en schäfer har mycket gemensamt när
det gäller psyket och då kanske den
sistnämnda skulle passa bättre i din
livssituation?
Ställ krav på uppfödaren
Peter menar att det är viktigt att
du säkerställer att det är en seriös
uppfödare och vågar ställa krav
på uppfödaren — och att du ges
möjlighet att göra hembesök och
träffa kullen.
— Optimalt är om du får träffa
nära släktingar till din valp för att
se hurdana de är. Bäst är ju så klart
helsyskon från tidigare kullar, och om
det är geografiskt möjligt: träffa även
pappan.
Han föreslår också ett strange-roomtest, där du sitter själv i ett rum och
valpen släpps in så att du får se hur
den reagerar när ni är ensamma.
— Rädsla och ett oroligt kynne,
ökar risken för aggressions
problematik. Givetvis ska även
blyga hundar få ett kärleksfullt hem
men är det din första hund skulle
jag rekommendera att du väljer en
nyfiken hund som självmant kommer
fram och vill leka med dig.

Första tiden
med valpen
Rucka inte på
8-veckorsregeln
Mellan 8 och 9 veckor är hunden
mitt i en positiv anknytnings
period och borgar för att ni
ska få en fin relation.

Låt valpen vara med
De första dagarna ska ni givetvis
vara hemma med familjen, så att
valpen får göra sig hemmastadd.
Däremot väntar många för länge
med att ta med den ut i olika
sammanhang. Det är genom att
utforska världen med sina sinnen
som valpen lär sig.

Rumsrent
Efter sömn, mat och lek (och
f emtioelva gånger där emellan):
se till att valpen lyckas uträtta så
mycket av sina behov som möjligt
utomhus. Skäll inte när det sker
olyckor men belöna när det går
bra. Positiv betingning och
– ut, ut, ut!

Just nu:

59:-

25:-

89:-

Vacker, rostfri och skrammelfri matskål i två
storlekar. Skålarna har dekorativa ramar och botten
av silikon vilket gör att de håller sig på plats. Finns i
vitt med grått ben- eller tassmotiv.
Storlek: 0.4 l/ø 14 cm
Rek. ca. pris: 89:-

Storlek: 0.75 l/ø 17 cm
Rek. ca. pris: 119:-

Valpmatta Housetrainer 8-pack
Valpmattan är ett bra hjälpmedel när du vill
få din valp rumsren snabbt och effektivt.
Den högabsorberande valpmattan är tillverkad av naturlig cellulosa och kan med
fördel placeras i hundkorgar eller bäddar
vid risk för läckage. Mattan har en fukttät
folierad undersida.

Just nu:

49:-

k!
8-pac
Just nu:

Storlek: 13 cm
Rek. ca. pris: 99:-

Rek. ca. pris: 39:-

Klicker med fingerfäste

Storlek: 1,80 m/ 10 mm

Söta små plyschdjur
med pipljud och rep
av polyester. Finns i
modellerna råtta, ko,
kanin och elefant.

Det perfekta belöningsgodiset till
valpen eller den lilla hunden. De
hjärtformade godbitarna är både små
och mjuka. Godiset innehåller lamm,
kyckling och endast 4% fett. Helt utan
tillsatt socker. Tillverkat i EU.

39:-

Rek. ca. pris för
paket: 329:-

Extra slitstarkt koppel med neopren
vadderat handtag som gör det bekvämt att
hålla i. Praktisk ögla för att fästa bajspåsehållare, reflex eller ID-bricka i.

Plyschdjur med
pipljud

A

Just nu:

Koppel

Storlek: 90×60 cm
Rek. ca. pris: 79:-

SUG

Storlek: 25-35 cm/ 15 mm

Just nu:

199:-

Z

Matskål rostfri med silikon

ED

T
SA

Paketpris
koppel & sele

Mjuk och bekväm sele
speciellt anpassad till små
hundar. Extra mjuk vaddering på utsatta områden.
Selen är tillverkad av slitstark nylon som gör den
stabil. Magbandet är
justerbart.

ERZU
CK

0%

D

Soft Sele

AD

Trainer Snack
Mini Hearts, 200g

R

Till första
promenaderna

ZU

Just nu:

Just nu:

59:-

voff!
Kliande valptänder
kan vara riktigt jobbigt!
Benet innehåller en
svamp som du kan
fukta och lägga i
frysen. Det kalla benet
lindrar både klåda
och ömmande tänder.
Benet är tillverkat i
naturgummi.

49:-

Storlek: 11 cm
Rek. ca. pris: 79:-

Grind utan
skruvhål!
En smart grind för dig som
vill begränsa valpens
tillgång till rum i hemmet.
Grinden är justerbar på
bredden och står stadigt
på halkfria fötter, vilket
gör att den inte behöver
skruvas fast. Passar till
små och medelstora hundar. Tillverkad av lackad
furu med förzinkat galler.

Just nu:

Valpschampo,
250 ml

Rek. ca. pris: 49:-

Grind

Just nu:

Kylande ben

Träna valpen med en klicker.
Klickern har ett konsekvent ljud
samt ett fi ngerfäste som gör den
enkel att använda. Häfte med tips
och tricks ingår.

699:-

Storlek: 65-108×61×31 cm
Rek. ca. pris: 849:-

Ett extra milt och vårdande
schampo med örtextrakt
och vitaminer. Schampot är
anpassat till valpar, vårdar
både hud och päls.

Just nu:

39:-

Rek. ca. pris:
69:-
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Dags
att skaffa
kattunge?

Till de första
promenaderna
Sele & koppel till kattunge
En liten och fullt justerbar sele med snäppspännen
som gör selen enkel att ta på, samt ett 1,20 meter
långt matchande k oppel. Passar till kattungar och
små katter. Tillverkat i nylon. Finns i färgerna lila,
blå, röd och svart.
Rek. ca. pris: 79:-

Paketpris
koppel & sele
Just nu:

49:-

Just nu:

Fjärdervippa
Rolig vippa med färgglada fjädrar
som s timulerar kattens jaktinstinkt.

19:-

Storlek: 50 cm
Rek. ca. pris: 29:-

Just nu:

19:-

Trainer Snack
Mini Nuggets, 50 g
Små, mjuka godbitar som
passar extra bra till den lilla
katten. Innehåller 58% tonfisk,
26% kyckling samt kattmynta.
Helt utan tillsatt socker.
Rek. ca. pris: 29:-

ERZU
CK

Z

AD

D

R

ZU

T
SA

0%

ED

SUG

A

Just nu:

59:-

CA
T NIP

Batteridriven mus
Musen har ett slumpmässigt rörelsemönster vilket lockar katten till lek.
Batterier ingår.

Just nu:

Storlek: 5,5 cm
Rek. ca. pris: 89:-

Liten kattlåda
Kattlåda i plast med låg kant som är bra
att använda när kattungen ska lära sig
att gå på låda.

Transportväska Ryan
Sportig transportväska som är tillverkad i polyester kan öppnas
framifrån och på ovansidan. Med justerbar axelrem som går att ta av.
Extra förvaringsficka på sidan.
Storlek: 26×27×47 cm, svart
Rek. ca. pris: 299:-

Just nu:

199:-

Storlek: 27×9×37 cm
Rek. ca. pris: 59:-

Just nu:

19:-

Halsband till
kattunge
Justerbart halsband i nylon
med bjällra, snabblås och
reflex.
Rek. ca. pris: 29:-
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39:-

Köp 1,4 kg för:*

99:Rek. cirkapris 135-169:-

Följ oss på Facebook: @happycatsverige
* Erbjudandet gäller Happy Cat 1,4 kg och Happy Cat Sensitive 1,4 kg. Lokala avvikelser kan förekomma.
Erbjudandet gäller till 7/4 2019 eller så långt lagret räcker. Läs mer om våra foder på www.happycat.de/se

Låt katten 
komma och gå
som den vill!
Kat tluckor

- så funkar det
Just nu:

Bra!

4-vägsfunktion

Just nu:

199:-

339:-

Bät tre!

Freecat de Luxe

Kattlucka med magnetlås

En klassisk kattlucka för montering i dörr
eller vägg med 19-65 mm tjocklek. Manuellt
vred med 4-vägs funktion. Luckans storlek
147-158 mm. Håltagning 165×174 mm.
Innehåller två tunnlar. 3 års garanti.

Kattluckan öppnas med hjälp av den magnet
som hänger i kattens halsband. Manuellt
vred med 4-vägs funktion. Innehåller två
tunnlar. För montering i dörr eller vägg upp
till 41 mm tjocklek. Luckans storlek 157×160
mm. Yttermått 230×265 mm. 3 års garanti.

Rek. ca. pris: 259:-

Kattlucka med 4-vägsfunktion
innebär att man men hjälp av ett
manuellt vred ställer in hur man
vill att luckan ska öppnas och
stängas. Det finns fyra olika
alternativ att välja mellan. Luckan
kan vara helt öppen eller helt
stängd, eller öppen för enbart
in- eller ut passage.

Magnetlås

Rek. ca. pris: 459:-

Bäst!

Kattlucka med magnetlås öppnas
med hjälp av den magnetnyckel
som hängs i kattens halsband.
Om man har många katter kan
man köpa till extra magnet
nycklar. Andra katter med
samma magnetnyckel kan
ta sig in i den här luckan.

Just nu:

Sureflap kattlucka med microchip
Med den här luckan kan alla katter gå ut, men bara
katter med ett inprogrammerat microchip kan komma
in igen. Kan programmeras för upp till 32 katter.
För montering i dörr eller vägg med 3-60 mm tjocklek. Yttermått 210×210 mm. Luckan mått 142×120
mm. 3 års garanti. Batteri ingår ej.

999:-

Microchip
Kattluckan styrs av kattens microchip. Det gör att man kan känna
sig trygg att inga obehöriga katter kommer in genom luckan.
Vanligtvis kan man programmera
mellan 30-60 microchip till samma lucka.

Rek. ca. pris: 1299:-

Tips!

Om katten inte är van att använda kattlucka så
underlättas introduktionen om man lägger några
godisar i luckan och om man de första dagarna
tejpar fast luckan i öppet läge.

Just nu:

Vico – Kattlåda
med huv
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149:-

Just nu:

Vico – Kattlåda med
karbonfilter

Rymlig kattlåda med
höga kanter som
förhindrar läckage.
Lätt att öppna och
stänga vilket under
lättar rengöring av
lådan.

Rymlig kattlåda extra
utrustad med skopa, handtag och ett karbonfilter som
reducerar dålig lukt från
lådan. Snabbspännen gör
den lätt att öppna vid
rengöring.

Mått: 40×40×56 cm
Rek. ca. pris: 199:-

Mått: 40×40×56 cm
Rek. ca. pris: 299:-

249:-

Tips!

Om katten är
ovan att använda
kattlåda med
lucka underlättas
introduktionen
om man hänger av
luckan de första
dagarna.
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Balansakter, slalom och vippbrädor. Hundar av
alla storlekar och sorter. Det kan tyckas som rena
cirkuskonster för den oinvigde. Men agility är mer
än så. Det är fart, förberedelser — och folkfest.
Text Liva Hovling Foto Shutterstock
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K

ristin Tuomisto är Svenska Agilityklubbens vice ordförande och har varit
i svängen många år och förklarar att
sporten haft en spännande utveckling.
– Agility för hundar är från början en
brittisk företeelse, som började sprida sig
till Norden i mitten på 1980-talet. Innan det
kom till Sverige fungerade agility ofta som en
mellanakt vid hästhoppningstävlingar.
På senare år har agilityn också fått sällskap av

f lera andra lekfulla grenar. Ett par exempel är
Nosework, där man tävlar i att doft-spåra och
Freestyle, förkoreograferad dans, hund och
ägare emellan. Agilityn bibehåller dock sin
position. Domaren Timo Vertanen berättar
hur han själv “blev fast”.
– Jag har hållit på med många idrotter i
mitt liv men när jag följde med min före detta
sambo på en agilitytävling 2001 så sa det
klick. Det var farten och samarbetet jag föll
för. Förutom att det så klart är kul att tävla så
är det en speciell stämning.
Tävlingsklasserna är baserade på hundens storlek

och ekipagets rutin och tidigare meriter. Det
finns fem storleksklasser från XS till XL
och tre olika nivåer att tävla på från klass 1
till klass 3, där de riktiga essen tampas. Det
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betyder inte bara att fyrbentingarna fightas
med hundar i sin egen storlek, utan också att
barn och vuxna tävlar i samma klass vilket
ger unika förutsättningar att umgås och tävla
över generationsgränserna.

”Det är ju inte i så många
andra idrotter som sjuåringen
kan tävla mot 70-åringen.”
– Det är ju inte i så många andra idrotter
som sjuåringen kan tävla mot 70-åringen.
På stora tävlingar kanske hela familjen följer
med och kör mini-campingsemester. Det är
helt enkelt lite folkfest, säger Timo Vertanen.
Under en tävlingsdag kan Timo döma upp till 150-

200 agilitystarter medan det på lite större
tävlingar är det oftast två domare som hjälps
åt. Ekipagen bedöms på tid och utförande och
för att ha en chans att vinna krävs att man går
banan felfritt och under den angivna tiden.
Domarna ritar banorna själva och har på
förhand räknat ut en snitthastighet för varje
storleks- och rankingklass. Utöver det kan
ekipaget även ställa upp i de två olika grenarna: hopp och agilitybana.

AGILITYSPECIAL

Domaren tipsar!
1. Kommunikation
Det viktigaste är
samarbetet och själva
”handlingen” — och att
ni båda tycker om att
tävla och träna tillsammans. Givetvis måste
lydnaden vara på plats
och hunden behöver
alltid invänta signal.
Hunden ska fråga dig,
inte tvärtom.

2. Grundträning
Glöm inte att träna på
tävlingssituationen.
Tjuvstarter är vanligt
då hunden är så uppe
i varv. Träna med
olika störningar och
situationer även med
andra hundar så att
ni får rutin på stimmig
tävlingsmiljö.
– I den förstnämnda är det renodlat hopphinder, tunnlar och slalom medan agilitybanor
även innehåller tre kontaktfältshinder i form av
en bom, en vippbräda och ett A-hinder.
– Det gäller att hålla sig på tå och alert.
Det är ju en fartsport och jag som domare
behöver både vara i form för att hänga med
och planera banorna så att jag har fri sikt mot
ekipaget – utan att vara i vägen.
Men agility kräver också precision. Som team
behöver ni ha utvecklat en trygg och säker
kommunikation, för varje misstag kostar.
– Dels är det givetvis bantiden, som ni
behöver tangera eller ta er under. Men ni
måste ju också ta er över hindren på rätt sätt,
för att inte få hinderfel eller bli diskad.

3. Hindersug
Det gäller att vara
noggrann så att hinder
utförs rätt. Tänk på
att ge hunden tydliga
signaler för att få bra
vägval och linjer till
hindren. Det kräver tid
och tålamod: din hund
är en egen individ och
vi lär oss alla på olika
sätt och olika snabbt.

Idag har agility som tävlingsform inte bara fått

4. På tävlingsdagen

f lytta ut från ridhusen – utan också in i hundägares hjärtan. Något som Kristin Tuomisto
tror sig ha svaret på.
– Det är objektivt sett roligast! Och det
säger jag inte bara för att jag själv är aktiv.
När agilityn kom in luckrades lydnadsfokuset upp och öppnade hundsporten för både
olika typer av hundar och människor. Lekfull
träning stärker helt enkelt relationen mellan
hunden och matte eller husse.

Tänk på att dina egna
känslor smittar, så
försök att ta det lugnt
och se till att din hund
får varva ner mellan
starterna. Glöm inte att
värma upp ordentligt
och se till att hålla mat
och vätskebalans
under kontroll så att
din hund håller sig pigg
och fräsch hela dagen.
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FA RT, F LÄ K T O CH
H Ö G R E H ÖJ D E R !

Se demofi lmen!

Stärk förtroendet och samspelet mellan dig och din hund
med gemensamma aktiviteter i form av agility!

Hoppa!
Hopphinder
Med hjälp av det höj- och
sänkbara hopphindret
kommer du och din hund
få ett händelserikt träningsprogram. Hopphindret
består av två stolpar och
en bom. Hindret är fullt
justerbart på höjden upp till
cirka 1 m. Storlek: h115×123
cm. Förvaringsväska ingår.
Rek. ca. pris: 259:-

ve n !
ä
r
a
Pass kaniner
ti ll

Just nu:

249:-

Just nu:

299:Just nu:

199:Hinderset
Hoppring
Hoppringen kan justeras
i höjd och fixeras med hjälp
av medföljande kardborreband. Hoppringen består av
två stolpar, en ring och två
bommar. Förvaringsväska
ingår. Storlek: 115×ø65 cm.
Rek. ca. pris: 299:-

Med hindersetet kan du skapa både hoppoch slalomövningar. Hinderseten är justerbara i tre lägen och passar hundar i alla
åldrar och storlekar. Finns i två storlekar.
Förvaringsväska ingår.
Hinderset med 3 hinder:
6 koner ø23×30 cm, 3 pinnar, 78 cm
Rek. ca. pris: 389:Hinderset med 2 hinder:
4 koner ø30×50 cm, 2 pinnar, 100 cm
Rek. ca. pris: 449:-

Just nu:

249:18 | ZooMetro

MISSA INTE!
→ Häfte med tips och tricks
för en optimal träning ingår
till alla agilityprodukter!

Spring!
Slalompinnar 12-pack

Tunnel

Med slalompinnar kan du
skapa eller utöka din egna
individuella agilitybana.
Kraftiga jordankare i metall
gör att p innarna står stadigt.
Praktisk lina med mått
markering och förvaringsväska
ingår. Storlek: 115 cm.

Använd en tunnel som ett roligt moment i träningsprogrammet. Tunneln passar extra bra till mindre
hundar och valpar och är tillverkad av slitstark
nylon. Fyra jordankare medföljer. Förvaras i en
praktisk väska. Storlek: ø40×200 cm.
Rek. ca. pris: 549:-

Just nu:

399:-

Rek. ca. pris: 749:-

Just nu:

499:Håll balansen!

Just nu:

1499:-

Ramp (Obs! Denna produkt kan vara en beställningsvara!)
Träna balansen på högre höjd med den fyra meter långa rampen. Rampen
består av två bockar och tre plank av betsad furu, vilket gör den väderbeständig.
Gummiytan på rampens ovansida gör att hunden får bättre grepp. Kontaktfälten
är markerade med grön färg. Maxvikt ca 80 kg. Storlek: 456×h64×30 cm.
Rek. ca. pris: 2999:-

Just nu:

2499:Vippbräda (Obs! Denna produkt kan vara en beställningsvara!)
Utmana din hund att hålla balansen på vippbrädan. Din hund får dessutom ökad
tillit till dig som hundägare. Vippbrädan är tillverkad av betsad furu, vilket gör
den väderbeständig. Gummerad ovansidan för ett bättre grepp. Kontaktfälten är
markerade med grön färg. Maxvikt ca 80 kg. Storlek: 300×h54×34 cm.
Rek. ca. pris: 1999:-

motivera mera!
Just nu:

Sporting Klicker
En klicker med konsekvent
ljud. Handledsbandet gör
att klickern alltid finns nära
till hands och kan även
fästas i bältet.
Rek. ca. pris: 69:-

49:-

Sporting godisväska
Under träningen är det bra att ha
belöningen nära till hands. Förvara
godiset i en praktisk midjeväska av
slitstark polyester. Väskan har två praktiska D-ringar för att fästa ex. koppel
eller klicker. Midjebandet är justerbart.
Storlek: 23×19 cm

Just nu:

129:-

Rek. ca. pris: 169:-
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Så aktiverar du din
ut tråkade innekat t
Innekatter lever ofta längre än utekatter. Men långa, lata dagar blir trist i längden
och risken är att din lilla raring till slut går loss på vardagsrumssoffan. Här är tipsen
på hur du hjälper din katt att få utlopp för sin energi.
Text Lina Hovling Illustrationer Shutterstock

1

Gröna tassar
De flesta kattägare har på ett eller
annat sätt blivit varse katters förkärlek till krukväxter. Har inte bladen
blivit naggade i kanten av vassa små
gaddar, så har din lilla älskling haft
boxningsmatch med Gerberan. Varför
då inte fixa en alldeles egen katt
rabatt? Kattgräs är något som
många katter gillar. Kul att
både leka med och smaska
på. Dessutom motverkar det
hårbollsproblem och hjälper
matsmältningen. Odla själv eller
köp färdigt — lätt som en gräsplätt!

du en inglasning? Näta in balkongen
eller inglasningen och låt katten ha
tillgång till spännande spanings
uppdrag och frisk luft dagen lång.

4

Låt skogen flytta in
Inomhusmiljön upplevs
lätt som statisk i jämförelse
med att vara ute i skog och
mark. Testa att förändra ert hem
för att trigga din katts nyfikenhet.
I en lägenhet kan du återskapa
känslan av att klättra i ett träd
genom att skaffa en hög klös
möbel med flera olika avsatser.
Satsa på en med äkta sisal istället
för jutesnöre. Om katten fördrar
att vässa sina klor på tapeter eller
på vardagsrumssoffan kan du
strö kattmynta på klösmöbeln så
lockas katten till det nya ”trädet”.

2

Gömma nyckel — för katter
Nycklar är för all del ingen
favoritleksak för gemene-katt.
Du som matte eller husse vet dock
precis vad just din katt gillar bäst.
Göm godsaker och favoritleksaker
runt om i hemmet och använd inte
de ställen som din katt redan brukar
vara på — tänk utanför boxen! Spetsa
gärna med kattmynta för att trigga
luktsinnet som upptäckarlusten.

3

En plats i solen
Ett klassiskt klösträd är inte bara
till för att vässa klorna. Katter
gillar att ha koll och spana ut
över sin omgivning. Märker du att din
katt verkar gilla ett visst fönster? Se
då till att fönsterspärrarna fungerar
som de ska och bona om fönsterbrädan och gör det till kattens egen
utkikspost. Bor du i lägenhet eller har
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5

Tänk nygammalt
Pipande gummimöss, strukturbollar och garnnystan. Många
kattägare har drivor av kattleksaker liggande runt i hemmet — som
katten sedan länge tappat intresset
för. Då är det läge att rensa undan allt
utom de som är de främsta favoriterna
just för stunden. Efter en månad eller
så är det dags att plocka fram några av
de avlagda leksakerna igen, och voilà:
Oldies are goldies.

6

Sist men inte minst
Oavsett vad din katt gillar att göra
så är du själv en av de absoluta
favoriterna. Se därför till att ägna tid
för din älskling. Inte bara genom kel
och gos. Försök att tänka in stimulans
i vardagen. Låt laserpekaren gå varm
när ni sitter i tv-soffan eller varför inte
testa lite katt-agility? Locka med godis
och lär din älskling lite roliga tricks,
det stärker er relation och din katts
intellekt och nyfikenhet.

Gör en enkel
säkerhetskontroll
In- och utgångar. Se över lås,
s pärrar och balkongnät! Kolla att allt
håller för de mest innovativa övningar.
Vatten. Katter gillar vatten i rörelse.
Lämna aldrig ett uppfyllt badkar utan
uppsikt och se till att alla i familjen
fäller ner toalettlocket. Varför inte
fixa en fiffig spärr?

Gifter. Är rengöringsmedlen kattsäkert
förvarade? Hur är det med växterna?
Tänk också på att även vissa plantor
kan vara skadliga för magen även
om de inte är giftiga.

Möt våren på

balkongen
Från:

219:-

Bra!

Från:

239:-

Bät tre!

Transparent kattnät

Svart kattnät

Tunt och transparent kattnät som är
tillverkat av vädertåligt och UV-resistent
monofilgarn (fiskelina). Knutna maskor
3x3cm. Plugg, krokar och fixeringslina ingår.

Svart kattnät tillverkat av polyetylen som är vatten
avvisande och UV-resistent. Det här nätet är kraftigare än det transparenta, så vet man att katten
kommer att klättra i eller tugga på nätet så är det här
nätet säkrare. Plugg, krokar och fixeringslina ingår.

Storlek

Just nu

Rek. ca. pris

3×2 m
4×3 m
6×3 m

129:199:249:-

219:329:429:-

Storlek

Just nu

Rek. ca. pris

3×2 m
4×3 m
6×3 m

149:249:349:-

239:399:539:-

Teleskopstolpe
med stolpklämma
Teleskopstolpe med
galvaniserad fäste för
balkongräcke. Stolpen
har böjd topp för att
försvåra för katten att ta
sig över. Ställbar för 1-2 m
höjd. Kan monteras
på räcken med upp till
3,5 cm tjocklek.
Rek. ca. pris: 279:-

Just nu:

179:-

Teleskopstolpe
med väggklämma

Bäst!

Teleskopstolpe med
galvaniserat fäste för
montering på vägg eller
räcke med en bredd på
upp till 19 cm. Stolpen
har böjd topp för att
försvåra för katten att
ta sig över. Ställbar för
1-2 m höjd.

Olivgrönt kattnät med invävd wire
Grönt kattnät tillverkad av flätad nylontråd extra
förstärkt med en metalltråd som gör den extra tålig.
Rekommenderas till katter som gärna klättrar eller
tuggar på nätet. Plugg, krokar och fixeringslina ingår.
Storlek

Just nu

Rek. ca. pris

3×2 m
4×3 m
6×3 m

299:499:699:-

449:699:989:-

Från:

299:-

Mon ter ingstips!
Borra och fäst. Borra så få
hål som möjligt – men ändå
tillräckligt tätt för att katten
inte ska kunna ta sig mellan
vägg och nät. Glöm inte
att fästa fixeringsrepet på
utsidan av nätet. Nu är det
bara att hänga upp nätet på
krokarna och dra åt repet för
att få det hela att sluta tätt.

Borrfritt. Har du inte möjlighet att borra? Då har du flera
olika valmöjligheter genom
att använda de teleskop
stolpar som du kan se här till
höger på sidan. Se bara till
att du klämmer fast stolparna
så nära väggen som möjligt
så att katten inte har någon
möjlighet att slinka emellan.

199:-

Rek. ca. pris: 299:-

Teleskopstolpe
Teleskopstolpe för
montering i sidled eller
från golv till tak. Enkel
att montera, utan borr
ande eller skruvande.
Längd 1,28–3,25 m.
2 galvaniserade fästen
medföljer.
Rek. ca pris: 459:-

Mät och fråga. Kontrollera
först med din förening eller
hyresvärd om du får borra där
det krävs. Du behöver också
mäta upp ytan noggrant så att
du har tillräckligt med nät för
att täcka allt. Ta också med
lite ”sömsmån” eftersom nätet
ska slacka lite, så att katten
inte kan klättra i det.

Just nu:

Just nu:

299:-

VAD SÄGER LAGSTIFTNINGEN?
”Om katten vistas ensam på en
balkong som ligger mer än fem meter
över m
 arken, måste balkongen ha nät
eller något annat som gör att katten
inte kan ramla ner och skada sig.”
Källa: Jordbruksverket
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TunnelFeeder

Allt för den

leksugna
kat ten!

En utmanande och rolig aktiveringsleksak som låter din katt jobba för
belöningen. Fyll behållaren och låt katten försöka få ut godbitar eller
torrfoder ur de 6 olika tuberna. Tubernas gångar är justerbara och styr
hur godbitarna faller ut. Leksaken är tillverkad i plast med halkfri gummibotten. Passar katter från 3 månader.

Storlek: 28 x 14 cm
Rek. ca. pris: 259 kr.

Just nu:

199:-

3 st för:

10:-

5:-/ styck

Catch the Mouse
En leksak och klös i ett.
Klösytan i leksakens
mitt främjar till naturlig
klovård och plyschmusen på gummiband
stimulerar till lek.
Finns i färgerna grön/
blå och blå/röd.

Just nu:

Igelkottsboll
En riktig klassiker och många katters
favorit.

69:-

Storlek: 25 cm
Rek. ca. pris: 99 kr.

Storlek: ø 3 cm
Rek. ca. pris: 7 kr/styck.

Prasslande tunnel
Just nu:

19:-

Mus i boll
Plyschmus med bjällra i gallerboll. Finns i
färgerna lila, blå, röd och gul.

Storlek: ø 6 cm
Rek. ca. pris: 29 kr.
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Tunnel som passar både katter och små
hundar. Tillverkad av slitstark nylon med
prasselfolie. Enkel att vika ihop. Finns i
färgerna blå, grå och brun.

Storlek: 50 x ø 25 cm
Rek. ca. pris: 149 kr.

Just nu:

99:-

Dricker din katt

ti llräckli gt
mycke t?
Just nu:

499:-

Vattenfontän Vital Flow
Vattenfontänen uppmuntrar ditt husdjur till att dricka mer
vatten. Med en vattenfontän har djuret alltid tillgång till
färskt, rinnande och syresatt vatten. Ett utbytbart filter
rensar vattnet från smuts och hår samt skyddar pumpen.
Pumpen är tystlåten, justerbar och har låg energiförbrukning. Fontänen är tillverkad av keramik och tål maskindisk.

Storlek: 1,5 L
Rek. ca. pris: 799 kr.

Just nu:

399:-

Storlek: 0, 8 L
Rek. ca. pris: 599 kr.

Keramikskål fiskstim

Just nu:

En grund matskål som passar extra bra till kattungar
och kortnosiga katter. Tål maskindisk.

Storlek: 0,3 L/ ø 15 cm
Rek. ca. pris: 79 kr.

9:-

Just nu:

59:-

Proteinrika godbitar till katt helt utan tillsatt socker och med
hög kötthalt på minst 85%. Glutenfria Carpaccio med anka
och fisk samt Lamb fish Coins med lamm och torsk.

Storlek: 44 x 28 cm
Rek. ca. pris: 49 kr.

Rek. ca. pris: 15 kr.
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PREMIO kattgodis, 20g

Tillverkad i plast och enkel att rengöra. Med halkfri
undersida som gör att både matskål och underlägg
håller sig på plats.
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Matskålsunderlägg fiskstim
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Klös med stil!

Tips!
Man kan alltid
beställa reservdelar
till en klösmöbel från
TRIXIE.

Just nu:

699:Just nu:

999:-

Just nu:

86cm

83 cm

117 cm

1399:-

Ava klösmöbel

Nayra klösmöbel

Falco klösmöbel

Kompakt klösmöbel i retro-stil.
Klädd i plysch och juteväv. Extra
bred klösrulle i sisal, 18 cm.
Höjd: 86 cm
Rek. ca. pris: 1 689:-

Passar även bra till äldre katter.
Utsida och insida klädd i plysch.
Klöspelare med äkta sisal.
Höjd: 83 cm
Rek. ca. pris: 989:-

Modern klösmöbel med flera
liggytor och kryp-in. Utsida klädd i
juteväv. Insida och liggyta klädd
med plysch. Höjd: 117 cm
Rek. ca. pris: 1 989:-

Välkommen in till din ZooMetro-butik!
Produkterna i tidningen hittar du
hos oss. Vår kunniga personal
hjälper gärna till med tips och råd
kring allt som handlar om husdjur.

