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Kjenner du noen du ønsker å gratulere? Send gjerne et bilde
og hilsen til familie@solabladet.no eller gå inn på solabladet.no

Alette Amalie Schmid

Lykke von Krogh

Vanessa

Sandra Østebø

Vi vil gratulere Alette som ble 6 år 29. desember. Vi er kjempeglade i deg. Stor klem
fra Elida, mamma, Eirik og Jake.

Vår herlige Lykke blir 6 år 1. januar, gratulerer så mye med dagen. Du er ei snill, modig
og kreativ jente som vi er veldig stolt av.
Kjempeglad i deg. Bursdagsklemmer fra
Matilde, Wilhelm, mamma og pappa.

Ønsker å gratulere Vanessa med 7 årsdagen
som var 26. desember. Bursdagsklem fra
Benjamin, Felix, Tina Olene, Haakon,
Jan- Arild, Ingunn, Petter, Faster, onkel
Kåre, farmor og Mossa.

Gratulerer så mye med 13 års dagen din
som var 27. desember. Du er ei super jente
med mye fart i som elsker håndball. Håper
du var fornøyd med feiringen. Masse kos
fra mamma, pappa, Madelen, Emil og Ida
Sofie.

Dette gjør du med hunder som er redde raketter

Har du en hund som
er livredd raketter? Eric
Sandvoll, eier av Sola hundesenter, har noen råd for
hundeeiere.
Trine Barka Højmark • tekst og foto
trine.hojmark@solabladet.no

For det første burde forberedelsene startet for en måned siden,
mener Eric Sandvoll. Da kunne
du kjøpt en CD med lyd av
nyttårsraketter og spilt det av for

hunden. Dette kan gjøre den vant
med lydene. I tillegg kunne du
kjøpt beroligende duftsoffer som
D.A.P. (Dog appeasing pheromone).
– Dette burde bli plugget inn
et par uker i forveien og avgir lukt
som minner om morsmelk. Slikt
hjelper på, sier Sandvoll.
Nyttårsaften kan være en
skummel aften for hundene og
andre firebeinte. Det smeller og
blinker fra alle kanter og mange
dyr blir livredde. For å hjelpe
hunden din burde du startet med
forberedelsene lang tid i forveien,

men Sandvoll har noen tips i siste
liten også:

Lag en trygg plass

For eksempel bør du få hunden
til å bli skikkelig trøtt til kvelden.
Gå en lang tur og gi den noe
hjerneaktivitet i løpet av dagen.
– Du kan kaste mat ut i hagen
og la hunden søke etter det. Det
er enkelt og vil gjøre hunden trøtt
i hodet og kropp, sier han.
– Da får hundene brukt seg
selv og blir slitne, sier Sandvoll.
Sandvoll driver Sola hundesenter i Tananger og både passer

Værhard nyttårsaften
Det vil blåse ganske så
friskt resten av 2015.
Først 1. januar avtar vinden og
reduseres til bris. Nyttårsaften
er det meldt alt fra liten storm
til stiv kuling.
Meteorologene ved Værmeldinga på Vestlandet sier vinden
er kraftig langs hele Vestlandet
de neste par dagene, men at
Sola nok ikke får den kraftigste
stormen. Stiv kuling fra sørøst
vil det i alle fall blåse med vind
rundt 17 meter per sekund.
Det er ventet ingen, eller
minimalt med nedbør.
Det nye året ser ut til å starte
pent med sol og bris frem til søndag, da temperaturen kryper ned

Stiv kuling er ventet nyttårsaften.
under nullpunktet. Kaldest ser
det ut til å bli i begynnelsen av
neste uke med cirka tre minusgrader. Ifølge meteorologene er

det foreløpig lite som tyder på at
minusgradene følges av snøvær
med det første.

– Blir hunden redd på nyttårsaften er det ikke trøst den trenger, men
å få være alene på et så rolig sted som mulig, sier Eric Sandvoll, eier
av Sola hundesenter.
på og trener opp hunder. Han
har jobbet med mange hunder
som er redde og er klar på at det
krever tid og tålmodighet for å
overvinne frykten.
– Men hvis hunden blir redd på
nyttårsaften er det ikke trøst den
trenger. Den trenger å være alene.
Derfor kan det være lurt å lage til
et rom i kjelleren - som er uten
vinduer, eller du kan «isolere»
vinduene med et håndkle. Så setter du på musikk for å overdøve
smellene ute. La den ha en trygg
plass å være i det roligste rommet
i huset, sier Sandvoll.

Ikke la den være alene
hjemme

Sandvoll har selv to hunder
som ikke er redde for raketter.
Den ene liker å jage rakettene,

mens den andre ikke bryr seg i
det hele. Derfor tar han gjerne
med seg hundene ut klokka tolv.
Men slik er det ikke for alle og da
kan det å la hunden bli sliten og
plassere dem i et trygt rom være
redningen.
– Men det er ellers lite du
kan gjøre når du ikke har gjort
forarbeidet. Du kan eventuelt gå
til dyrlegen å få noe beroligende.
Det fungerer for noen, men ikke
for alle, sier han.
– Det viktigste er å være rolig
selv og ikke trøste. Det er selvsagt
vanskelig å være rolig når hunden
skjelver, men du må vise at du ikke
er redd, sier Sandvoll.
Han peker på at det også er
dumt å la hunden være alene
hjemme på nyttårsaften.
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