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Hele  Norges avis for barn og unge!
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Her er noe av 
det beste som  
skjedde i verden i 2017 

SIDE 6 

Susanne (10) jobber 
for å forhindre brann 
hjemme

SIDE 4

Lag spiselig slim  
til nyttårsaften! 

SIDE 18 

Slik ble hun Norges 
nye håndball-
dronning

SIDE 20 
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Her sjekker katten Alvin 
inn på juleferie
Stadig flere sender kjæledyret sitt på hotell i ferier. Mange dyrehotell er helt fulle i julen. 
Vi ble med da katten «Alvin» sjekket inn på katte-hotell i juleferien.                                    SIDE 8

MAT

Flere ville 

tigere

Alvin 
(2)

Stine Bredal Oftedal 

HOTELL FOR KJÆLEDYR

Amalie (12)
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Reportasje Visste du?

Junior Junior

Mange dyr er på hotell på nyttårsaften, fordi de er redde for fyrverkeri.  
Da er det bedre å være sammen med andre hvis eierne reiser bort.

Kjæledyr  
på hotell

FAMILIEN REISER BORT

SPESIAL-KOFFERT: Amalie 

og familien har hatt katten 

Alvin i 1,5 år. Nå skal den bo 

på hotell i juleferien, mens familien 

er på ferie hos noen slektninger. Her 

har Amalie satt Alvin inn i en liten 

spesial-koffert, som han skal sitte i 

mens de kjører til hotellet.

LIKER IKKE Å KJØRE BIL: Alvin er ikke så veldig glad i å kjøre bil, men heldigvis er det ikke så langt til Kattehotellet «Den høye hale» i Trondheim der han skal bo. Det ligger litt utenfor flyplassen i Trondheim. 

SITTER PÅ «ROMMET SITT»: Alvin har kommet inn 

på hotellet. Han har med seg favorittleken sin –  

en liten lilla bamse. 

– Jeg er sikker på at han får det fint her. Han har vært her flere 

ganger før, og det har gått bra. sier Amalie. 

Alvin liker å sitte litt på «rommet sitt» før han går ut  

og hilser på de andre kattene. 

HELT FULLT: På hotellet blir Alvin tatt imot av hotell-
eier Marit Aagaard, Hun lover å passe godt på han.  
I julen er det helt fullt på hotellet. 38 katter skal være 

der i juleferien. Og flere katter står på venteliste for å få 
tilbringe julen der. Så Alvin har mange å leke med. 

KATTE-KAFÉ: 
På hotellet er 
det også kafé, 

der kattene kan spise 
mat. Alvins favoritt mat 
er kattemat. Her 
slapper han av i 
døråpningen, mens 
Lucifer og Ask følger 
med. 
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5Katten Alvin er på  
katte-hotell i juleferien 
– Jeg tror han har det bra her, sier Amalie. Hun har akkurat levert katten Alvin på katte- hotell. 
Der skal han være på juleferie, mens Amalie og familien reiser bort.
Tekst og foto: Stig B. Hansen

NYSGJERRIG KATT: Alvin går en tur og blir kjent på hotellet.  Det er mange lukter og nye steder  å utforske for en nysgjerrig katt.  – Det beste med Alvin er at han er leken, søt og 
kosete, men noen ganger kommer han inn på rommet mitt om natten og bråker sånn at jeg våkner, sier Amalie.  

FLERE ETASJER: Rommene på 
hotellet har flere «etasjer» slik 
at kattene kan klatre opp og 

ned. Mange av rommene har også 
vinduer slik at kattene kan sitte og se på 
det som skjer utenfor hotellet. 

6
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ELSKER Å KLATRE: 
Denne katte-rasen 
heter Maine Coon. 

Det er en fjellkatt fra 
Canada. Det er veldig store 
katter som elsker å klatre 
opp på høye ting, som for 
eksempel skap.

Kan jeg  
få slippe ut 

snart?

Har de KitKat- 
sjokolade på  

kaféen?

Amalie (12) Katterase som 

heter Nakenkatt, 

den har ikke pels.

Ask

Lucifer

Alvin

Alvin på 
rommet der 
han skal bo

Lilith,  en annen gjest

8

 Alvin
(2)

¤¤ Aftenposten Junior har 
ringt flere dyrehoteller  
i Norge. De forteller at 
det blir stadig mer 
populært å sende 
kjæledyr på hotell-ferie.  

¤¤ For to år siden fantes det 
nesten 300 steder i 
Norge som tilbød å 
passe andres dyr.
Antallet dyrehotell 
hadde økt de siste årene, 
ifølge Mat til synet. De 
kunne ikke gi 
 Aftenposten Junior en 
oppdatert oversikt over 
antall dyrehotell nå. 

¤¤ Vi reiser mer enn før,  
og dyreeiere er mer 
opptatt av at dyrene 
skal ha det bra. Derfor 
sendes flere dyr på 
hotell enn før, ifølge 
Mattilsynet. 

Alvins favorittleke
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