
KATTE-
MASSAGE 
 

- til gavn og glæde for din kat, 
Uanset race … 

 

 

Kattemassage er godt fordi: 
 

 Katten får et bedre velbefindende 
 Skader og sygdomme forebygges i bevæ-

geapparatet 
 Muskler genopbygges efter sygdomme 
 Muskler genoptræning efter operation el-

ler skader 
 Det påvirker nervesystemet og hjælper på 

stress og nervøse katte 
 Blodcirkulationen bliver bedre og affalds-

stoffer udskilles 
 Der skabes en bedre kontakt mellem 

menneske og kat. 
 Kattemassage er IKKE et alternativ til en 

traditionel dyrlægebehandling 
 

Find din kattemassør 
På www.hundemassor.dk kan du se hvilke hunde-
massører der også masserer katte 



Ofte lever kat og menneske i et tæt, næsten fa-
miliært forhold, hvor de deler hverdagens små 
gøremål og problemer. 

Katten er meget sensitive dyr, der hurtigt mær-
ker, hvis vi er bekymrede eller har travlt og er 
stressede og disse tilstande overføres ofte ube-
vidst til katten, der også bliver stresset og måske 
får muskelspændinger. 

Spændinger medfører ofte smerte, hvilket kan 
vise sig som aggressivitet, depression, stress, 
nervøsitet o.s.v. En ond cirkel er skabt. 

Ældre katte kan have stor gavn af massage. Ofte 
har de lidt gigt og musklerne begynder at blive 
slappe. Her kan massagen styrke muskulaturen 
og give katten et bedre liv med færre smerter. 

Din kat behøver bestemt ikke at fejle noget for at 
få udbytte af massage, det er jo hellere ikke altid 
vi fejler noget, når vi går til massage, måske 
trænger vi bare til at blive løsnet lidt op. 

Som du nok selv har prøvet, så er det utrolig be-
hageligt og afslappende at blive masseret, og 
sådan føler din kat også. Det modvirker stress og 
bruger du katten til udstilling, giver massagen en 
bedre og mere blank pels, ligesom den bliver 
vant til at blive berørt over hele kroppen – ja og 
tilmed nyde det. 

Forkæl din kat  
Stryg den bag dens øre og du vil have dens fulde 
opmærksomhed  

Knub hele øret - også et lille strøg på indersiden 
af øreflippen 

Stryg ovenpå hovedet - mellem dens ører 

Gå videre til det andet øre 

Stryg siden af ansigtet, under knurhårene 

Stryg under dens kind 

Stryg den anden side af ansigtet 

Stryg dens ører igen - bare lidt 

Stryg ovenpå hovedet 

Stryg fra toppen af hovedet ned langs hele ryg-
gen i én lang og flydende bevægelse 

Stryg ned ad ryggen - flere gange - med flad 
hånd 

Stryg ned ad ryggen og ud til halespidsen - flere 
gange 

Stryg halen (med din hånd rundt om halen) - flere 
gange 

Den er nu smør imellem dine hænder  

 

Hvis den lægger sig ned - tag et ben ad gangen 
og stryg fra skulder til pote og fra hofte til pote. 
Stryg hvert ben flere gange 

 

 

Stryg alle steder den synes det er dejligt - undta-
gen dens mave, da den ofte ser det som en invi-
tation til at lege, hvilket ødelægger den beroli-
gende effekt af massagen 

Du vil have en ven for livet! 


