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Vice ordförande har ordet
Av Yvonne Larsdotter

Ordförandes rader...Skrivs av mig Yvonne Larsdotter, eftersom Nina
Karlsdotter är på domaruppdrag i Australien. Nyinvald i styrelsen och vice
ordförande tillika nybliven förstagångsägare till en affenpinscher. Gammal
i gården dock när det gäller schnauzer och dvärgschnauzer.
Detta blir det första numret av förhoppningsvis fyra av Affenbladet för 2015. En
klubbtidning är ju medlemmarnas tidning,
där ni ska kunna ta del av såväl styrelsens
arbete som av andra medlemmars kåserier,
upplevelser med sin/sina hundar, artiklar m
m. Tänk därför på hur viktigt det är för er att
informera styrelsen om just era önskemål vad
gäller aktiviteter, träffar osv.

att marknadsföra affenpinscher som den
intelligenta och trevliga sällskapshund den ju
är, så att den inte bara blir betraktad som en
fulsöt leksakshund...
Utöver ordinarie styrelsemöte blir nästa
större händelse SSPKs Fullmäktige den 29
mars, där de av styrelsen utsedda delegaterna
kommer att bevaka våra monkey business!

Önskar alla gamla och nya vänner en trevlig
För min egen del tycker jag det är viktigt att vår!
vi, styrelsen, och alla medlemmar, hjälps åt

Årsmötet den 14 februari 2015
På Söder i Stockholm, närmare bestämt i en
lokal på Dalslandsgatan genomfördes årsmötet lördagen den 14 februari, som avslutning på förra verksamhetsåret och som
start på detta verksamhetsår.

upp för omval. I stället valdes Nina
Karlsdotter till ny ordförande, Helen Sjölund
som ny kassör samt en ny suppleant, Inez
Fryklöf.
Mer om detta på sidorna 4 – 6.

Mötet inleddes med ett högintressant föredrag av SSPK:s Bodo Bäckmo om vår ras,
MH och framför allt vilken nytta, som våra
uppfödare kan ha av den rasprofil, som nu
finns för vår ras. Många frågor från de 13
åhörarna besvarades av en erfaren och fängslande föredragshållare. Ett sammanfattande
reportage kommer att publiceras i ett senare
nummer av Affenbladet.
Efter en enkel men riklig lunch så vidtog de
egentliga årsmötesförhandlingarna.
En erfaren ordförande, Helena Norling,
guidade de närvarande genom det stadgeenliga agendat. Mötet framskred utan större
problem. Mest avgörande för detta verksamhetsår blir säkert att klubbens ordförande,
Yvonne Fransson, och Tina Jansson ej ställde

Bodo Bäckmo i sitt esse

3

Affenbladet nr 1  2015

Affenpinscherklubben

Ett personligt tack till Yvonne Fransson
av Anne Wedin med Avanti och Vidar
Våra vägar korsades för tio år sedan då jag i
förtvivlan satt och sökte efter tänkbara
hundraser på nätet. Jag hittade kenneln China
Asters på Götgatan och där fanns en liten
affenpinschervalp som ej var tingad.

Affenpinscherklubben har haft förmånen att
ha en ordförande som verkligen brunnit för
att lyfta fram klubbens intressen och vår lilla
ras. Det har inte alltid varit lätt men som en
valkyria har hon kämpat och det arvet ska vi
Jag ringde och förstod av samtalet, att det inte förvalta.
bara var att komma och boka en valp. Att Yvonnes förmåga att likt Don Quijote försöka
köpa en hund från Yvonne krävde, att vi bekämpa väderkvarnar har under årens lopp
skulle passera ett nålsöga d v s Yvonnes. Där kostat henne mycket och nu önskar jag och
började en vänskap, som kommer att fortsätta alla inom klubben, att du ger dig tid att bara
även efter att Yvonne nu släppt ordförande- njuta och att vi får träffa dig vid Specialen och
skapet i sin ögonsten Affenpinscherklubben. vår monter på Hundmässan.
Yvonne är rakryggad, hon kan vara barsk och
är beredd att kämpa för sina åsikter, men hon
har ett enormt varmt hjärta. Hon har alltid
ställt upp när man har hundfrågor och är en
outsinlig källa av kunskap och levnadsvisdom. Även i framtiden hoppas vi få dricka
ur denna kunskapens källa.
Att Affenpinscherklubben är ett föredöme
vad gäller RAS är enbart Yvonnes förtjänst.
Hennes brinnande intresse för och kunskap
om avel har varit grunden.
Ibland har vi haft olika uppfattningar, men vi
har alltid haft roligt. Jag döpte tidigt Yvonne
till vår Ayatollah – och detta med mycket
tillgivenhet. Vårt samarbete i framtagningen
av Affenbladet var anledningen till smeknamnet.

PARNINGS- OCH VALPENKÄTER
En av Yvonnes verkliga hjärtefrågor under den tid hon arbetat i Affenpinscherklubbens
styrelse har varit – och är fortfarande – avel och allt det som leder fram till en framgångsrik
avel med friska och sunda affenpinschrar. Den nyvalda styrelsen vill göra allt för att fullfölja
det framgångsrika avelsarbete, som uppnåtts tack vare Yvonne.
Med dessa ord vill vi påminna alla våra duktiga uppfödare om hur viktiga insända parningsoch valpenkäter är för det fortsatta arbetet. Som ett villkor för vår uppfödarlista gäller att
samtliga parnings- och valpningsenkäter fr.o.m. 2013-07-01 ska vara ifyllda för parningar
gjorde efter 31 december 2012 (gäller även tikar som gått tomma).
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Ett stort tack till Tina Jansson
av Kristina Gunnarsdotter och Helena Norling
Tina har varit med i Affenpinscherklubbens
styrelse sedan början av 2000 i olika konstellationer både som sekreterare och vice
ordförande.

hundar med matchande mattar/hussar. Vi
hade affenrace redan på den tiden.

Vi som var med förr vet att Tina alltid ställde
upp på våra aktiviteter. På Specialen hade
Tina hand om alla priser och på våra mysiga
affenträffar i Norrköping höll Tina i olika
arrangemang. Vi hade plankat aktiviteter från
den engelska klubben. Vi hade utklädda

Förresten vem var det inte som hade stekt
tjugo fläskkotletter till knytkalaset på en
Affenspecial. Vi tror inte att vi klarar oss utan
de här måltiderna och hoppas att du ska orka
fortsätta att mätta oss på våra aktiviteter.

Tina arrangerade Affenspecialen i Hundfolkets lokaler i Nyköping, där vi också
När Tina valde att ställa sin plats till för- kunde övernatta. Det var en fullträff.
fogande till årsmötet 2015 vill vi både Både nu men också i de tidiga åren är det Tina
styrelse och vanliga medlemmar tacka Tina som har sett till att vi på alla träffar har fått de
för allt hon gjort för klubben.
mest fantasiska kulinariska maträtter.

Tack och kram från oss och alla andra!
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Suppleant:

Anne Wedin
Polhemsgatan 6
112 36 Stockholm
08-654 58 39
072-180 27 14
anne@affenpinscher.se

Suppleant:

Inez Fryklöf
Timmermansgatan 6
Lgh 14402
722 14 Västerås
070-343 88 00
inez@affenpinscher.se

I Affenpinscherklubbens styrelse under detta
verksamhetsår invaldes vid årsmötet 3 st. nya
medlemmar. Styrelsen ser därmed ut som
följer:
Ordförande:

Nina Karlsdotter
Grällsbovägen 16
740 45 Tärnsjö
0292-509 19
072-251 07 17
ordf@affenpinscher.se

V. ordförande:

Yvonne Larsdotter
Vallby-Mällby 8
745 98 Enköping
070-792 03 01
vordf@affenpinscher.se

Sekreterare:

Hans Peterson
Lövhagsvägen 30
186 94 Vallentuna
08-512 40 612
070-652 05 05
sekr@affenpinscher.se

Nina Karlsdotter

Kassör:

Helen Sjölund
Hosta Karlsdal 151
732 72 Fellingsbro
070-343 88 00
kassor@affenpinscher.se

Vid denna upplagas tryckning hade ännu ej
styrelsen utsett alla de funktionärer och
kommittéer som kommer att behövas för årets
verksamhet, d.v.s. för:

Ledamot:

Katarina Paulsson
Bengt Ekehjelms gata 6
118 54 Stockholm
08-668 02 02
076-869 73 15
Katarina@affenpinscher.se

Webbmaster:

Suppleant:

Veronica Lange
Ekbacksvägen 32
725 91 Västerås
021-505 07
073-920 33 22
Veronica@affenpinscher.se

Sylvia Johansson,
webmaster@affenpinscher.se

Valphänvisare:
Avelskommitté:

(s)

Mentalkommitté:

(s)

PR, information: Anne Wedin (s)
anne@affenpinscher.se
Utställning:
Katarina Paulsson (s)
katarina@affenpinscher.se
Valberedning:
Kristina Gunnarsdotter (s)
kristina.gunnarsdotter@tele2.se
Revisorer:
Ingvar Borg (s)
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Stockholm Hundmässa 2014
Stockholm Hundmässa arrangerades helgen
13–14 december 2014 av SKKs Centralstyrelse. Våra Affenpinschrar hade fler än
300 hundraser att konkurrera med bland över
27 700 besökare!
Stora Stockholm, som Stockholm Hundmässa också kallas sedan gammalt är ju ej bara
utställning utan mycket annat trevligt och
intressant pågår hela tiden. T.ex. Freestyle &
htm, Junior handling, Rallylydnad, Agility
och Lydnad. Dessutom ett intressant rastorg
med de flesta hundraser representerade samt
en lika intressant rasparad.

Affenpinscherklubben
RASMONTER
Under två dagar samlades både unga och
gamla kring vår monter. Frågorna var många
och vår monterpersonal hade man fullt upp
med att svara på dessa efter bästa förmåga.
Telefonnummer utbyttes för att kunna prata
vidare under lugnare förhållanden. Många,
många kom tillbaka flera gånger och
berättade att nu skulle de verkligen hem och
fundera. Vet inte hur många fotografier som
togs på våra monterhundar – men det var
många!

UTSTÄLLNING

Detta år kom ingen affenpinscher med till
BIS-showen. Men bland våra affenpinschrar
utmärkte sig ändå följande inom sin ras:
BIR:

SE UCH Airescott Bred Black
Ägare: Nenne Runsten
Uppf: Nenne Runsten

BIM:

SE UCH FI UCH Orlock Viva
La Vita
Ägare: Veronica Lange
Uppf: Oliver & Brown, England

Bästa Veteran:

SE UCH Orlock Darvell
Ägare: Veronica Lange
Uppf: Oliver & Brown, England

Bästa Uppf.gr:

Kennel Velvet Dandy´s
Uppf: Veronica Lange, Maria
Borg
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Wolfgang – Min hjälpreda
av Helena Sjölund

För fyra år sedan tittade jag på 101 hundraser
på Animal Planet, där en ras som kallades
Affen-pinscher presenterades. Efter inslagets
slut sa jag till min man att nästa gång jag
köper en hund ska det vara en
AFFENPINSCHER.

Affenpinscherklubben
en bra tränare, Nina Cooper Scholtzé på
Lyckliga hundar.
Så när Wolfgang var runt tolv veckor
påbörjade vi träningen till ett liv som diabetes
hund.
HUR VI TRÄNAT
Från början lekte vi fram beteende ”använda
näsan” med godis i burk i väldigt korta pass
och med mycket beröm, klickande och godis.

Innan dess hade jag haft brukshundar,
vallhundar och jakthundar. Så för tre och ett
halvt år sedan kom Wolfgang (SE UCH
Hundboden’s Nypon) till vår familj. Något vi
aldrig har ångrat. Det är utan tvekan den
absolut bästa ras jag haft.

Foto: Fam. Sjölund

Vi använde flera burkar som inte alla hade
godis i sig och bytte konstant plats på
burkarna. Ju säkrare han blev på att använda
sin näsa, desto mer ökade vi svårighetsgraden, genom att minska storleken på
godisbitarna till nästan ingenting. Samtidigt
började jag samla luktprover på mig själv,
genom att lägga bomullspaddar, invirade i
ugnsfolie, på översidan av underarmen. De
fick ligga där cirka en minut. Dessa
bomullspaddar la jag sedan ner i förslutbra
plastpåsar och skrev på datum och gällande
blodsockervärde.
Foto: Fam. Sjölund

Eftersom jag har en svårinställd diabetes, så
var planen från början, att träna Wolfgang till
min diabetshund! Jag hade vänner, som tränat
diabetes-hundar och hade också tillgång till

Sedan bytte vi ut godiset mot mina doftprover
och beroende på vad jag hade för sockervärde
när vi startade träningen, valde vi de prover,
som låg närmast mitt aktuella blodsocker
värde. När Wolfgang blev säker på doftproven, började jag blåsa på honom med min
mun, innan han fick börja leta bland burkarna
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för att kunna börja relatera hur jag luktade, till FRÅGA DOKTORN
Min tränare har ett närmare samarbete med
hur det i burken luktade.
När han blev säker på detta började vi lägga Hund Campus i Hällefors och när TVin de markeringar, som han skulle göra, när programmet Fråga Doktorn skulle spela in ett
jag fick högt respektive lågt socker. När jag avsnitt om just diabeteshundar på Hund
ligger högt i socker så bugar han eller slickar Campus, blev jag tillfrågad om att medverka
mig frenetiskt i öronen (det sistnämnda har i programmet. Först ville jag inte alls
Wolfgang själv hittad på) och när jag ligger medverka, men blev sedan övertalad av en
lågt i socker snurrar han runt. Det har också väninna att medverka (som tur var). Det blev
visat sig, att han inte gillar mig, när jag har ett jättebra inslag om diabetshundar och vår
lågt socker. Han håller då gärna ett avstånd kära lilla ras fick lite reklam.
HUND PÅ JOBBET
När jag skaffade Wolfgang, hade jag den
fantastiska möjligheten att ha med honom till
jobbet där han låg på en filt på mitt skrivbord.
Vid den tidpunkten arbetade jag och bodde i
centrala Stockholm, så han fick mycket social
träning under sitt första levnadsår. Tyvärr så
jobbar jag nu på ett annat företag där jag inte
kan ha med honom. Diabeteshundar har
tyvärr inte samma status som en ledarhund.
Jag hoppas det kan bli en förändring, så vi,
som har ett behov/funktionsnedsättning, kan
Foto: Fam. Sjölund ha våra hundar med överallt.

till mig, vilket han aldrig gör annars.

Det svåraste är att få hunden att utföra sitt
jobb självmant och inte bara när man ber om
det. Det är något, som man får träna hela
tiden. Wolfgang har varit extremt lättlärd och
jätterolig att jobba med. Det bästa är att han
har hittat sina egna vägar för att tala om hur
mitt blodsocker ligger så det är väldigt lätt för
mig att läsa honom. Hans luktsinne är
fantastiskt. Han kan markera prover på
bomullspaddar, som är över ett och halt år
gamla.
Detta är väldigt komprimerad beskrivning om
hur vi tränat. Det tar mycket tid och kostar en
hel del pengar, eftersom man måste finansiera
sådan träning själv!

SMART OCH SNYGG
Wolfgang är inte bara urduktig på att jobba.
Han har i höstas blivit Svensk utställningschampion och ska snart bli far för första
gången.
FAMILJENS ANDRA HUNDAR
Naturligtvis har vi skaffat fler Affenpinscher
till familjen, två tikar vid namn Urax Sprudla
och Vilda. Så nu har vi en alldeles egen flock
med apor. Som förhoppningsvis, om allt går
bra, ska ligga som grund till vår nystartade
kennel.

Så vill du ha en hund, som är något
extra, skaffa en Affenpinscher!
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Information från SKK
UPPFÖDNING – ALLT OM LAGAR OCH REGLER
11 nov 2014 Vi har tagit fram en ny broschyr till dig som
är uppfödare inom Svenska Kennelklubben. Här tar vi upp
de viktigaste punkterna i de lagar och regler som har
betydelse för dig och dina hundar.
Det är mycket att hålla koll på som uppfödare! Tiken och
valparna ska ha det bra på alla sätt, rastgården ska ha rätt
storlek, miljön ska vara säker, hundarna ska ha motion och
stimulans, flocklivet ska fungera och mycket annat.

VIKTIGA LAGAR OCH REGLER
Den här broschyren tar upp punkter i djurskyddslagen,
Jordbruksverkets föreskrifter och SKKs regler som är
särskilt viktiga för dig att känna till. Du vet väl exempelvis
att du aldrig får para en tik som är över 10 år gammal? Att
du måste ha en upphöjd liggplats i rastgården? Och att du
måste ha ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen om du har
fler än nio vuxna hundar eller fler än två kullar per år?

Smarta verktyg och hjälp på vägen
Att föda upp hundar inom Svenska Kennelklubben ger dig många praktiska tips råd. Du
får också en överblick över de olika hjälpmedel som finns för dig som uppfödare; etjänsten Avelsdata, Köpahund.se där du kan annonsera dina valpar gratis,
kennelkonsulenter, de sakkunniga på SKKs kansli och all värdefull information här på
webbplatsen skk.se. Broschyren tar även upp bland annat hälsoprogram, BPH,
rasspecifika avelstrategier och de avtal som du måste använda som uppfödare inom SKK.
Läs mer
Vi hoppas att broschyren kan underlätta före dig och inspirera dig i ditt arbete – kan laddas
ned från SKKs hemsida.

10

Affenbladet nr 1  2015

Affenpinscherklubben

Information från SLU
DIABETES HOS HUND – VAD BEROR DET PÅ?
Diabetes är en allvarlig endokrin sjukdom hos hund och
är en vanlig anledning till avlivning. I en studie som
nyligen publicerats i PLoS One visar forskare vid SLU,
SciLife Lab, Uppsala Universitet och Lunds Universitet
att hunddiabetes inte tycks vara en autoimmun sjukdom
vilket ofta har föreslagits av andra forskare.
Läs mer på http://www.slu.se/diabeteshund

URINVÄGSINFEKTION HOS HUND
– ANTIBIOTIKARESISTENS INTE ETT PROBLEM
Urinvägsinfektion är en vanlig orsak till att hundar
behandlas med antibiotika. I den här studien
analyserades hundurin som skickats in till Statens
veterinärmedicinska anstalt, SVA, för bakteriediagnostik. Målet var att undersöka vilka bakterier som
kan odlas fram och vilka antibiotika som dessa bakterier
är känsliga för.
Läs mer på http://www.slu.se/urinvagsinfektionhund
MARKÖRER FÖR LIVMODERINFLAMMATION
HOS TIKAR
Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar. Sjukdomen är en livshotande infektion som ofta leder till blodförgiftning. För att öka
chanserna för överlevnad och minska komplikationsrisken är det centralt att behandla sjukdomen tidigt, men
ibland är den svår att diagnosticera på grund av diffusa
symtom. Därför är det viktigt att hitta markörer som
underlättar en tidig diagnos.
Läs mer på http://www.slu.se/crphund
GÅVOMEDLEMSKAP
Ge dina valpköpare, som ännu ej är medlemmar i Affenpinscherklubben, möjligheter till
gemenskap och erfarenhetsutbyte med andra affenpinsherägare samt att deltaga vid
affenpinscherklubbens både trevliga och förkovrande arrangemang. Dessutom bidrar du på
detta sätt till klubbens verksamhet - ju fler medlemmar, desto bättre förutsättningar för
klubben. För Gåvomedlemskap gör du en webbanmälan av dina valpköpare på vår hemsida.
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DNA-tester
Av Yvonne Fransson

§ 56 DNA-TESTER INOM HUNDAVEL

Denna artikel återfinns endast i pappersupplagan av Affenbladet.

KLUBBENS KASSAR MED LOGGAN PÅ BÅDA SIDOR.
Kasse i röd non-woven material, som liknar tyg, är mycket
slitstarkt samt vatten- och smutsavstötande.
Kassen med innehåll är t.ex. perfekt för uppfödare att skicka
med till valpköpare vid hämtningen!
Mått: höjd 35 cm längd 30 cm bredd 9 cm
Pris: 75 kronor + porto
BADGE MED SÄKERHETSNÅL PÅ BAKSIDAN.
Mått: 32 mm i diameter.
10 kronor (inget porto)

DEKAL MED SJÄLVHÄFTANDE KLISTER.
Mått: 8 cm i diameter
Pris: 20 kronor (inget porto)

12

Affenbladet nr 1  2015

Affenpinscherklubben

Avelskommittens Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2014
VALPENKÄT
Avelskommittén kan inte heller i år göra en
sammanställning av de svar som redovisas för
de kullar som är födda from 2013-01-01 och
framåt. Det är så få uppfödare som fyllt i
valpenkäten, att det är meningslöst att göra
någon som helst inventering av tänkbara
valpnings-, valp- och uppfödningsproblem i
rasen. Vi vet alltså inte om det går åt rätt håll
med de, för vår ras, största problemen.
Grunden för inventeringen av födda kullar är
att försöka komma till rätta med de reproduktionsproblem som affenpinschern har.
Valpenkäten finns på hemsidan.

År

2011
2012
2013
2014

KLUBBENS UPPFÖDARLISTA OCH
VALPHÄNVISNING
Krav och rekommendationer, för att finnas
med på klubbens uppfödarlista, började gälla
2013-07-01. Att fylla i valpenkäter gäller för
parningar gjorda efter 2012-12-31.
Valpenkäten finns på klubbens hemsida och
kan även skickas med ordinarie post.
För att finnas med på rasklubbens
uppfödarlista måste uppfödaren fylla i en
valpenkät för varje valpkull född from
2013-01-01.
Fr.o.m. januari 2015 kostar det 100 kr per
år att finnas med på klubbens uppfödarlista.

Antal registreringar
Kullar
Valpar/kull

17
15

3,8
3,5
3,9

Inavelsgrad/snitt

1,8
2,1
0,7
1,5

ANTAL REGISTRERINGAR 2014
Totalt 54 st valpar + 4 st importer.

29 tikvalpar + 3 importerade tikar.
15 tikar + 15 hanar har använts för parning 25 hanvalpar + 1 importerad hane
under året.
Ingen tik parades före 18 månaders ålder och
ingen över 7 år parades.

AVKOMMA
HÄLSA:
16 valpar = 25 % av en årskull valpar räknat Patellaundersökning (knäleder) har under
2014 gjorts på 6 st. affenpinschrar. Samtliga
på de fem senast föregående åren,
vilket är det av SKK, rekommenderad högsta var utan anmärkning (u.a.).
antal avkomma en enskild individ bör ha. Höftledsundersökning har under 2014
gjorts på 2 st. affenpinschrar med resultatet en
hund med A och en med B, vilket är helt
godkänt.
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MENTALITET
9 st. affenpinscher har under 2014 genomfört
Beteende- och Personlighetsbeskrivning
Hund (BPH). En variant av Mentalbeskrivningen anpassad till samtliga raser.

* När 40 individer i en ras har genomgått en
Mentalbeskrivning Hund (MH) så kan ett
diagram över rasens egenskaper göras. En så
kallad rasprofil där egenskaper som
nyfikenhet, leklust rädsla och tillgänglighet
värderats.

** Mentalbeskrivning Hund (främst bruksUnder året som gått har SSPKs Bodo Bäckmo hundraser)
(SSPK) gjort en *rasprofil på för vår relativt
fåtaliga ras med ledning av tidigare** MH”
beskrivna affenpinscher.
BPH ingår dock inte i rasprofilen nedan.

Hej!
Du vill väl inte missa klubbens Affenspecial 2015?
Boka redan nu in

lördagen den 25 juli, 2015, för
årets begivenhet, AFFENSPECIALEN.
Detta år kommer den att äga rum i en trevlig och rymlig lokal med en stor, inhägnad tomt
för utställning, umgänge och lek på:

Dåntorpsvägen 25 i Jordbro strax söder om Stockholm
Klubbens affenspecial är ett trevligt och fantastiskt tillfälle för alla våra medlemmar att
träffa andra affenpinscherägare och uppfödare och naturligtvis för våra affenpinschrar att
leka och umgås. En chans till många frågor, diskussioner och svar. Samt dessutom så klart
att få sin hund bedömd av en sakkunnig domare. Läs gärna mer om vår affenspecial 2014
på sidorna 18 – 19 i denna tidning.
Håll koll efter inbjudan och anmälningsinformation på vår hemsida www.affenpinscher.se
och vår öppna Facebook-grupp Affenpinscherklubben!
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Ett alldeles utmärkt initiativ!
SKK satsar nu på att inom olika områden, bl.a. avel, utarbeta DISTANSUTBILDNINGAR.

Denna artikel återfinns endast i pappersupplagan av Affenbladet.

Vår egen sparbössa
Den här lilla figuren har du kanske sett vid ett par
tillfällen förra året. Det är vår egen lilla affenpinschersparbössa, som kommer att dyka upp vid
alla arrangemang och aktiviteter, som styrelsen
ordnar under året.

Vi är en liten rasklubb med knappt
120 medlemmar, som behöver mycket
stöd för att klara våra uppgifter för ras
och medlemmar.

Uppskattar du det vi gör och det du just varit med
om så lägg gärna en extra slant i bössan.
De extrapengar vi hoppas få in på detta sätt
kommer att användas för att kunna öka vår utåtriktade verksamhet för medlemmar, som t.ex.
föredrag, affenträffar etc.
Inget bidrag är för litet!
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Affenspecialen 23 augusti 2014
Av Anne Wedin

Densamma gick av stapeln i Ulriksdals
slottspark. Vädrets makter var detta år med
oss. Det var inte för varmt, regn kom i begränsad mängd och kringarrangemangen
fungerade bra.

Det fanns alltså alla förutsättningar för en
trevlig dag tillsammans med våra hundar, och
det fick vi verkligen. Gissa om vi blev glada
när så många medlemmar kom. Det var vår
belöning!

Foto: Anne & Lars Wedin

Årets domare, Lars Widén, var en ”affischpojke” och värdig representant för
utomordentligt charmerande och rolig man, rasen!
som även medförde en trevlig dam, som var
under utbildning. Tillsammans bedömde de
hundarna och förklarade med hög och tydlig
stämma varför just den hunden skulle vinna,
komma på andra plats o s v alternativt inte
passerade första granskningen. Mycket
lärorikt och uppskattat.
Många var vi också som var nyfikna på att få
se Dartanjang från Velvet Dandys i verkliga
livet. En mycket stilig hundherre med en
utstrålning och ett ego som även en helt
vanlig hundägare kunde känna. En verklig

Foto: Anne Wedin
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Om vi nu bortser från den mer professionella
bedömningen var klassen ”Kom som du är”
den absolut roligaste.
I bedömningen ställde omkring 10 hundar
upp. Anmälan kunde ske på plats. De flesta
som deltog med sina hundar hade aldrig varit
i någon utställningsring. Bakom sekretariatstältet övades hundar, mattar och hussar av
mer erfarna utställare in i sista minuten.

Och det bästa var att den kloke domaren valde
ut en hund, som vann medan alla andra blev
tvåa och fick rosetter och presenter. Den
klassen visade att Affenpinscherspecialen ger
både kunskap, gemenskap och glädje över att
vara tillsammans och dela erfarenheter med
andra hundägare och uppfödare.
Årets Special hade också en jättesamling av
gåvor från sponsorer. Ingen nämnd och ingen
glömd utan ETT SORT TACK TILL ALLA
VÅRA SPONSORER!
Makka Pakka, som vann Agility för samtliga fem
raser inom SSPK.

Sist men inte minst – TACK ALLA som var
med och fick till Specialen, fixade med tält,
stolar, rosetter, kataloger mm och dessutom
tog hand om städningen efteråt.
Obs! En annons på sidan 15 i detta nummer
om årets Affenspecial.
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Diagnosen: Ärftligt höftledsfel
Av vet. Berit Wallin-Håkansson

Denna artikel återfinns endast i pappersupplagan av Affenbladet.
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Ett speciellt tack till Anna Grevin och Stefan Borg för 3 signerade bilder.
Nästa nummer av Affenbladet beräknas utkomma om ca 3 månader.
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