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Affenbladet 
Affenbladet är Affenpinscherklubbens med-

lemstidning och ges ut med 3 – 5 nr per år till 

samtliga medlemmar i Affenpinscherklub-

ben. Den ska vara såväl informativ som 

lärorik för medlemmarna. Utöver i Affen-

bladet publiceras information även på klub-

bens hemsida.  

För riktighet i sak och innehåll i infört 

material svarar respektive författare och 

annonsör själv. Redaktionen för Affenbladet 

vill därmed understryka att innehåll i artiklar 

och annonser inte behöver avspegla 

uppfattningar som delas av redaktionen, 

APK:s styrelse eller arbetsgrupper. 

REDAKTION 

Redaktörer är  

Anne Wedin, 072-180 27 14 

anne@affenpinscher.se och 

Hans Peterson, 070-652 05 05  

hans@affenpinscher.se 

Ansvarig utgivare: 

Nina Karlsdotter, 0292-509 19 

ordf@affenpinscher.se  

ANNONSPRISER 

Logga insida   100 kr 

Halv insida  250 kr 

Hel insida  500 kr 

Omslagets insida 750 kr 

Baksida  750 kr. 

Förskottsbetalning i samband med beställ-

ning på plusgirokonto Pg 643 75 41 – 3 

AVELSFOND 

Den 19 februari 2012 fastställdes stadgarna 

för Affenpinscherklubbens Avelsfond. 

Denna används enbart för att komma tillrätta 

med de rasspecifika problem vår ras kan ha, 

t.ex. reproduktionsproblem och infektioner. 

Alla bidrag till denna fond är mycket 

välkomna! Nordea 1626-4305537.  

MEDLEMSAVGIFTER 

Som medlem i Affenpinscherklubben är Du 

medlem även i SSPK, Svenska Schnauzer 

Pinscherklubben. Ansöka om medlemskap i 

Affenpinscherklubben kan du göra antingen 

genom att fylla i ett enkelt webbformulär på 

klubbens hemsida www.affenpinscher.se 

eller direkt till SKK´s medlemsavdelning, tel. 

08-795 30 50 eller e-post till  

medlem@skk.se. 

Fullbetalande medlem 300 kr/år 

Familjemedlem  100 kr/år 

Utlandsmedlem  350 kr/år 

Utland familjemedlem 100 kr/år 

Provmedlemskap 150 kr/år 

Gåvomedlemskap  150 kr/år 

 Välkommen in i Affenvärldens  

     gemenskap! 

Nya medlemmar dec 2015 – feb. 2016: 

Roland Moberg Nacka Strand, Pia Witt 

Örsundsbro, Agneta Nilsson Botsmark. 

ARTIKLAR OCH BILDER 
Affenpinscherklubbens styrelse, som också 

är redaktion för Affenbladet, behöver hela 

tiden hjälp av Er medlemmar med bilder, 

artiklar eller bara uppslag till artiklar, som 

kan intressera klubbens medlemmar. 

En liten kort hälsning räcker! 

Dela med dig med en bild och ca 20 ord om 

dig och din Affenpinscher så publicerar vi i 

mån av plats i kommande nummer.   
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Förra året återupptog styrelsen en väldigt 

trevlig gammal tradition. Man samlades 

några stycken affenägare på Djurgården i 

Stockholm med alla sina hundar för att såväl 

hundar som hundägare skulle få ett par 

timmar för umgänge, lek och bus. 

Detta vill styrelsen fortsätta med i år. Se 

annons på sidan 7 i detta nummer. 

Vi vet att hundpromenader även äger rum på 

andra håll i vårt avlånga land varför 

redaktionen gärna vill få in inbjudningar till 

dessa på klubbens hemsida/facebookgrupp/ 

Affenbladet och även små reportage med 

bilder från promenaderna. 

 

 
Affenpromenad på Djurgården 2015 
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Ordförande har ordet 

Av Nina Karlsdotter 

Nytt år - nya möjligheter!   

Nu kan vi förverkliga allt vi inte hann förra 

året! 

Årsmötet avlöpte lugnt och planenligt. Denna 

gång höll vi till på Svenska Kennelklubbens 

kansli i Spånga.  Ett väldigt bra ställe för den 

här typen av sammankomster – allt fungerar 

och allt finns på plats! Parkeringar i närheten 

och även förhållandevis enkelt att ta sig till 

via de allmänna kommunikationsmedlen.  

Naturligtvis för långt bort för många av våra 

medlemmar men det är ju ett av problemen 

med att leva i ett avlångt land. 

Kennelklubbens intressanta museum var 

också öppet för årsmötesdeltagarna – där kan 

man få se både mycket gammal konst och 

modern konst i form av tavlor och statyer - 

allt med anknytning till hundar och hundliv. 

Mycket är skänkt till museet men mycket är 

också inköpt för att berika intresserade 

besökare. Bland det skänkta finns t.ex. stora 

delar av hemmet från våra berömda domare 

Ulla Segerström och Bertil Sted-Gren. Även 

vackra hundanknutna föremål som Kenneth 

Edh samlat finns att beskåda, skänkt av hans 

dödsbo. 

Jag vill tacka för förtroendet att ytterligare ett 

år vara klubbens ordförande. I årets styrelse 

har vi tre nya personer vilka hälsas varmt 

välkomna: Åsa Blomqvist, Pia Witt och 

Daniel Granqvist – presentation kommer i 

nästa nummer. Jag vill passa på att tacka 

avgående ledamöter för deras insatser för 

klubben: Helen Sjölund och Veronica Lange. 

Kristina Gunnarsdotter har också meddelat 

att hon önskar avsluta sina uppdrag så vi vill 

redan nu framföra vårt varma tack för 

mångårig värdefull insats för klubben. 

 

Om ni tar del av verksamhetsberättelsen för 

2015 så kan ni där upptäcka att vi faktiskt – 

även om det är i blygsam omfattning – 

utökade verksamheten lite förra året, bland 

annat genom att delta i ytterligare ett 

sammanhang där vi fick möjlighet att 

presentera vår härliga ras.  

Ni som redan ”gör” saker med t.ex. era 

valpköpare och kan tänka er att utvidga detta 

lite genom att ta emot andra medlemmar i 

klubben, kan ju på så sätt bidra till att 

verksamheten sprids lite mer utanför 

Stockholms-området. 

Affenpinscherklubben har ju de flesta år 

genomfört vår specialutställning i egen regi 

men för kommande två år har vi beslutat att 

medverka i SSPKs arrangemang och avhålla 

vår special tillsammans med de övriga 

rasklubbarna och SSPK. Under både 2016 

och 2017 kommer vi att hålla till i Eskilstuna. 

År 2017 firar SSPK 70 år som etablerad klubb 

så då blir det lite extra drag kring arrange-

mangen. Vi hoppas att genom dessa 

samarrangemang kunna hålla kostnaderna 

kring utställningen nere genom att t.ex. dela 

domare och övriga funktionärer samt kostna-

der för upplåten plats. Dessutom ges ju 

tillfälle att delta på två utställningar samma 

helg.  

På annan plats i tidningen finns verksamhets-

planen för 2016 och som ni kan se så finns ett 

par nyheter med. 

Ibland är det praktiskt med dessa affenlarm-

are – nu på morgonen såg vi, när vi tittade ut 

genom fönstret, att ett par oönskade besökare 

närmade sig. Vi hukade under fönsterbrädan 

och hundarna skällde högljutt innanför 

dörren – och si – det funkade!  Besökarna 

drog sig efter ett par minuter tillbaka – de 

stod väl inte ut med oväsendet…. 

Vi hörs och ses /Nina Karlsdotter 
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Styrelse och funktionärer 2016 
Styrelse: 

Ordförande:  Nina Karlsdotter 

 Grällsbovägen 16 

 740 45 Tärnsjö 

 0292-509 19 

 0722-51 07 17 

 ordf@affenpinscher.se 

V. ordförande: Yvonne Larsdotter 

 Vallby-Mällby 8 

 745 98 Enköping 

 070-792 03 01 

 vordf@affenpinscher.se 

Sekreterare: Åsa Blomqvist 

 Blåmesvägen 1 

                             186 47 Vallentuna 

                             072-527 49 08 

 sekr@affenpinscher.se 

Kassör: Pia Witt 

(suppleant) Giresta Furuby 9 

 749 62 Örsundsbro 

 070-343 88 00 

 kassor@affenpinscher.se 

 

 

Ledamot: Katarina Paulsson 

 Ekebydalsvägen 28 

 182 65 Djursholm 

 08-668 02 02 

 076-869 73 15 

 katarina@affenpinscher.se 

Ledamot:: Hans Peterson 

 Lövhagsvägen 30 

 186 94 Vallentuna 

 070-652 05 05 

hans@affenpinscher.se 

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 

Suppleant: Daniel Granqvist 

 Lundagårdsvägen 23 

702 29 Örebro 

073-153 25 38 

daniel@affenpinscher.se 

 

 

Funktionärer: 

Webbmaster:        Sylvia Johansson, 

                        webmaster@affenpinscher.se 

: 

  

 

 

(s) = sammankallande 

PR, information: Anne Wedin (s) 

                          anne@affenpinscher.se 

  

 

Valberedning:      Inger Ny Nilsson  (s) 

                             inger@schnauzer.nu 

Revisorer:             Ingvar Borg 

                              Peter Lundberg 

 
Obs! Endast ett fåtal funktionärer har kunnat fastställas redan vid årsmötet den 2016-02-13. 

Övriga funktionärer och funktionärsgrupper avses bli klara i samband med styrelsens första 

styrelsemöte nu i mars. De kommer att anges kort därefter på klubbens hemsida samt i 

kommande nummer av Affenbladet.   

mailto:webmaster@affenpinscher.se
mailto:anne@affenpinscher.se
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Kanslihundarna - 4 

”Hallo, long time no see, Dockan!” 

- Va?? Va sa du Ville? 

Ja visstja. Förlåt Dockan, glömmer ju bort att 

du inte är så gammal. Jo du förstår det betyder 

ungefär så här; ”Hej, det var längesen vi sågs” 

fast på amerikanska. 

- Jaha Ville, jo det var det ju, det har ju varit 

både jul och nyår och vi har haft det 

jätteskönt. 

Jamen, en annan har ju också haft lite ledigt, 

men nu är det dags att jobba, har det hänt 

något borta i din korridor Dockan? 

- Ja då. Du vet det jag har berättat om 

Assistanshundsverksamheten som SKK 

höll på med och min matte var ju 

”mellanhand” här på kansliet för brukarna 

och höll ordning på Tjänstetecken för dom 

och så…. 

Ja det kommer jag ihåg, men du, vad menar 

du med ”brukarna” heter det inte förarna? 

- En brukare är en person som har ett 

funktionshinder och det är då den här 

utbildade assistanshunden som hjälper 

brukaren i sin vardag. En förare är den 

personen som tävlar med sin hund t ex 

bruks- lydnad- eller agility. 

 
Ville 

OK, då förstår jag, nå kom äntligen till saken 

nu, vad är det som har hänt? 

- Jo du förstår att strax före jul hörde jag när 

Kennelklubbens VD, du vet min mattes 

chef, berättade för matte att 

Assistanshundsverksamheten från och med 

januari 2016 ska skötas av Svenska 

Brukshundklubben, och det är ett beslut 

som regeringen har tagit, det beror nog på 

att SBK som dom kallas har hand om nästan 

all utbildning inom hundsporten. 

 
Dockan 

Jahaja, hur ska dom fixa det då dom där 

brukshundmänniskorna? 

- Jo, men vi d.v.s. SKK tror att det kommer 

att bli väldigt bra, och nu har jag också hört 

att dom tagit upp samarbete med dom 

examinatorerna som SKK använt till 

assistanshundsproven. 

- Och du då Ville har du inget nytt att berätta? 

Jo faktiskt, en jättebra grej! Jag blir riktigt 

upphetsad….  Mattes avdelning och hon 

också arbetar med att ta fram ett slags 

Inackordelningsavtal, har ingenting med 

pensionat eller så att göra, utan det är till för 

uppfödare och valpköpare där 

valpen/hunden ska vara på prov i en lite tid. 

- På prov? Gör man så?? 

Absolut, finns alla möjliga orsaker till att 

man tar en hund på prov, och det här avtalet 

ska reglera ansvarsfrågan, vem ska betala 
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vad där hunden bor, t ex förstörda möbler 

eller annat. Man kan naturligtvis också 

använda det här avtalet om man gör upp med 

en granne, eller goda vänner, att ta hand om 

”vår hund” när vi åker på semester. SKK har 

alltid hävdat att man ska ha ett bra skriftligt 

ansvarsavtal på ”allt” man gör, och den här 

typen av avtal har ju liksom fattats. Så det är 

prio 1 nu att jobba med. 

- Prio?? Nu säger du sånt där igen som jag 

inte förstår… 

Inte vara ledsen nu Dockan, det betyder bara 

att det ska prioriteras, gå före allt annat som 

avdelningen o matte jobbar med. 

- Aha, förstår, men titta där är min matte, nu 

ska vi åka hem! Puss o Kram på dig tills vi 

ses nästa gång Ville! 

 

 

 

Boka redan nu in årets Affenspecial  

 
Affenspecialen 2015 

 

Lördagen den 27 augusti, 2016. 

 I år arrangerar vi vår rasspecial i samband med SSPKs utställning i Eskilstuna. 

Rasspecialerna genomförs under lördagen och SSPKs utställning under söndagen.  

I år har Dodo Sandahl åtagit sig att döma vår ras. 

Detaljerad information om tider, plats, klasser, kostnader, program etc kommer att i god tid 

publiceras på vår hemsida www.affenpinscher.se, i vår Facebookgrupp, 

För ev. frågor kontakta  

Yvonne Larsdotter, tel. 070-792 03 01 

Katarina Paulsson, 076-869 73 15 
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Verksamhetsplan 2016 
Den här nedan återgivna verksamhetsplanen för 2016 beslutades vid årsmötet den 13 

februari, 2016. Den är uppdelad efter prioritet och resurstillgång i två huvudgrupper 

av verksamheter/aktiviteter. Det är vår styrelses målsättning att genomföra allt i denna 

plan fram till nästa årsmöte i februari 2017.

ÅRSMÖTE att hållas under februari 2017. 

STYRELSEMÖTEN. Minst fyra protokoll-

förda varav en kick-off snarast möjligt efter 

årsmötet för att nya styrelsemedlemmar ska 

introduceras, för att utse funktionärsgrupper 

och för att mer i detalj planera verksamheten. 

RAS-FÖRBEREDELSER  

- En noggrannare uppföljning av valp/-

parningsrapporter. 

- Framtagning och utskick av en hälsoenkät, 

vilket är ett krävande ”måstearbete” för att 

kunna se över och ev. revidera RAS nästa 

år. 

- Uppfödar-/medlemsmöte med kommande 

RAS-revidering i fokus. 

SPONSORER. Aktivt sökande efter 

sponsorer av varor såväl som ekonomiska 

bidrag vilket blir helt avgörande för klubbens 

möjligheter att genomföra mycket i denna 

verksamhetsplan. 

MEDLEMSVÅRD  

- Ge ut Affenbladet med 4 nummer dvs ett 

per kvartal. 

- Grillunch(er) med gratis hamburgare för i 

första hand affenutställare i samband med 

utställning. 

- Affenpromenader i ordnade former och 

med gemensam fika eller liknande. 

- Kurs/föredrag i ett relevant och aktuellt 

ämne, vilken/vilka må föregås av intresse-

anmälningar på hemsida/Facebook och 

förutsätta förskottsbetalningar. 

- Medlemsträff med umgänge, affenlek, 

pröva-på, föredrag, grillning och beroende 

på resurstillgång, ekonomiska såväl som 

personella. 

MARKNADSFÖRING av vår ras och vår 

klubb bland såväl nuvarande medlemmar 

som andra hundintresserade genom bl.a: 

- Aktuell hemsida och öppen Facebook-

grupp inkl. en översyn och aktualisering av 

där befintlig information. 

- Den årliga Affenpinscherspecialen nu i 

Eskilstuna i samarrangemang med SSPK.  

- Monter vid Djurens Helg på Solvalla. 

- Egen rasmonter på Stockholms 

Hundmässa med minst 4 st. monter-

funktionärer under vardera dagen samt med 

tydligt informationsmaterial om vår ras och 

klubb. 

- Om möjligt egen rasmonter på MyDog 

2017 med minst 2 st. monterfunktionärer 

under vardera dagen samt med tydligt 

informationsmaterial om vår ras och klubb.

 

Välkomna till hundpromenad i Ulriksdals slottspark 
I min värld bör våren ha kommit söndagen den 17 april. 

Lille Hugin med matte i kopplet skulle bli jätteglad om fler affrar än han ville hänga med på 

promenad i Ulriksdalsparken.  Vi träffas kl. 12.00 vid stora entrén. 

Vi kan fika på serveringen i parken som tillåter hundar. 

Ingen anmälan behövs. Välkomna! // Anne Wedin 
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Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2015 
VALPENKÄT 

Avelskommittén kan inte heller i år göra en 

sammanställning av de svar som (skulle ha) 

redovisats för de kullar som är födda från 

2015-01-01 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 söka komma till rätta med de reproduk-

tionsproblem som affenpinscher har. Fem 

stycken enkäter är inlämnade för 17 st. valpar 

reg. 2015 av totalt 59 st. reg. valpar. En ny 

uppdaterad valpenkät finns på klubbens 

hemsida. 

 

KLUBBENS UPPFÖDARLISTA OCH 

VALPHÄNVISNING 

Krav och rekommendationer för att finnas 

med på klubbens listor är beslutade och 

började gälla 2013-07-01. Att fylla i valp-

enkäter gäller för parningar gjorda efter 2012-

12-31. Valpenkäten finns på klubbens 

hemsida och kan även skickas med ordinarie 

post.  

 

OBS för att få finnas med på klubbens 

uppfödarlista måste uppfödaren fylla i en 

valpenkät för varje valpkull född from 

2013-01-01. 

Fr o m januari 2016 kostar det 100 kr.   

per kalenderår att vara med på klubbens 

uppfödarlista. 

 

År 
Antal registreringar av svenskfödda vlp 

Inavelsgrad/snitt 
Födda kullar Födda valpar Ant. vlp/kull 

2011       1,8 % 

2012       3,8 2,1 % 

2013 17 60 3,5 0,7 % 

2014 15 58 3,6 1,5 % 

2015 16 59 3,7 1,4 % 

  

ANTAL REGISTRERINGAR 2015 

Totalt 59 st. valpar + 7 st. importer. 

35 tikvalpar + 4 importerade tikar. 

24 hanvalpar + 3 importerade hanar. 

Ingen tik parad före 18 månaders ålder och 

ingen tik parad efter 7 års ålder. 

AVKOMMA 

SKK rekommenderar att det högsta antalet 

avkomma en enskild individ bör ha är 16 st. 

valpar = 25 % av en årskull valpar räknat på 

de sex senaste föregående åren. 

HÄLSA 

Patellaundersökning (knäleder) 

18 st. undersökta vilka alla var u.a. (utan 

anmärkning) 

Höftledsundersökning 

0 st. 

MENTALITET 

BPH (beteende- och personlighetsbeskriv-

ning hund) 0 st. 

MH (mentalbeskrivning) 2 st. 
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Stockholms Hundmässa 2015 

 
Köerna ringlade långa vid entréerna till Stockholms Hundmässa 2015, 

som uppenbarligen drar allt fler hundintresserade för varje år. 

 
Anne var även 2015 ansvarig för vår monter. 

Som vanligt var det spännande att göra i 

ordning vår lilla monter och få igång vårt 

bildspel. I år hade vi lagt in lite nya bilder på 

våra hundar i aktion med agility, bad, lek etc. 

Det är verkligen uppskattat och många, 

många blir imponerade av att se hur tuffa och 

läraktiga våra affenpinschrar är.  

Vi hade laddat upp med exemplar av våra 

Affeväskor, Affenbladet, Hundsport, 

uppfödarlista, 8 kilo godis och dekaler att 

dela ut. Allt gick åt som smör i solsken.   

 
Affenpinschrar som tomtar första dagen 
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Eftersom jag har varit med några år med 

monterhunden Vidar var det många trogna 

besökare som frågade efter honom och det 

var lite kämpigt att berätta att han numer 

befinner sig i hundhimlen men att jag räknar 

med att detta år kunna visa upp lille Hugin. 

 

En nyhet var att vi fått byta monterplats. Det 

var lite trist eftersom vi blivit bra kompisar 

med Berner Sennen-montern, som vi varit 

grannar med tidigare år. Just kontrasten i 

storlek mellan dessa två raser har varit en 

extra krydda under dessa två dagar och 

hundarna har haft kul med varandra.  

 

 
Helena och Pia-Maria 

För mig. som monteransvarig, var det en stor 

glädje att vi hade flera hundar att visa upp och 

berätta om. Alla med olika personligheter och 

jag vill med dessa rader tacka alla ni som var 

med och avsatte tid att stå i montern. Ni och 

hundarna gjorde ett jättejobb.  

 

 
Hoppas att Hugin och jag får träffa er i 

montern även i år. 
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Intervju med Susanne Lundberg och Anneli Johansson,  
Kennel Caudatus 

Redaktionen har för avsikt att detta år publicera ett antal intervjuer av affenpinscheruppfödare 

som är medlemmar i klubben och dessutom finns med i vårt Uppfödarregister.  Samtliga får 

frågor enl. en förutbestämd frågemall, som givetvis inte är huggen i sten utan som ska kunna 

utvecklas vidare. 

 

EN KORT PRESENTATION AV ER 

SJÄLVA:  

Susanne: Delägare i kennel Caudatus vilket 

är latin och betyder svansprydd. Jag började 

med schnauzer p/s och fick första kullen 

2005. Första affen-kullen kom 2008 och 

Anneli kom med 2015.  

Vi har en liten uppfödning med cirka en 

kull/år.  Jag och maken samt fem hundar, tre 

affen och två schnauzertanter bor i Högdalen 

strax söder om Stockholm i ett litet radhus. 

Två katter har vi också lyckats klämma in i 

huset. Jag jobbar natt på ett större sjukhus i 

närheten varför jag kan tillbringa mycket tid 

med hundarna.  

 
Susanne 

Anneli: I botten lärare och har arbetat i skola 

och förskola i tolv år. Har därefter studerat 

vetenskaplig pedagogik och är numera även 

yogalärare.  

Delägare i kennel Caudatus sedan 2015. Jag 

jobbar mestadels hemma på dagarna vilket 

passar bra för hundarnas del. Familjen består 

av mig, min man och våra två barn, numera 

ungdomar samt våra hundar; en schnauzer 

och två affenpinschers.  

 
Anneli 

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR 

FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET 

INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖD-

NING: 

Susanne: Jag har alltid älskat hundar, så långt 

tillbaka som jag kan minnas har det alltid 

funnits längtan efter hund. Fick efter mycket 

tjat en hund, papillontik, därefter har det varit 

golden retriever, norfolk terrier, schnauzrar 

för att nu fastna vid affenpinscher.  

Anneli: Jag är uppvuxen med cavalier king 

charles spaniels, har alltid älskat hundar och 

det kommunikativa som finns mellan hund 

och människa. Första egna hunden var en 

bearded collie och familjens första hund var 

en schnauzer hane p/s född 2008 hos Susanne 

– SE UCH Caudatus Soft Ripple ”Ludde”. 

Han hade deras affenpinschertik ”Madicken” 
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som ”dagisfröken” tills han var 3,5 månad. Så 

mitt första möte med affenpinscher var 

genom honom. 

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA 

AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST 

DENNA RAS? 

Susanne: Första affen kom 2008, C.I.B. SE 

CH NO CH LV CH Nordisk veteranvinnare 

2015 Velvet Dandy’s Laa-Laa aka som också 

kallas Madicken. Jag och min yngsta dotter 

var på en hundutställning där vi träffade på en 

uppfödarkollega av schnauzer som behövde 

hjälp med att visa sin affenpinschervalp. 

Båda föll vi pladask för denna tuffa, orädda,  

charmiga, enkla och fulsöta varelse.  Så hade 

vi sedan turen att vi fick tinga en valp efter 

denna underbara tik.   

Anneli: Första affenpinschern föddes 2010 

C.I.B. DKUCH, FINUCH, LVCH, SEUCH 

Caudatus Serengeti ”Sören”. Redan när 

Ludde var liten anade jag att vi skulle ha även 

affenpinscher när han blivit fullvuxen. Så när 

Sören snart fem månader kom tillbaka från 

sitt första hem, hamnade han hos oss och på 

den vägen är det.  

 
”Nyckeltröjor” 

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER 

DU HÖGST HOS EN AFFEN? 

Susanne: Först och främst att de är så enkla 

att leva med, lydiga, små, tysta, lättskötta, 

roliga, bästa rasen!  

Anneli: Var och ens stora personligheter, 

deras charmiga apliknande yttre och nätta 

storlek i kombination med att de är så enkla 

att fostra och ha. 

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA 

EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER? 

Susanne och Anneli: Väldigt sällan.  

VAD PRIORITERAR DU DÅ DU SKA 

HITTA EN LÄMPLIG HANHUND TILL 

DIN TIK? BERÄTTA GÄRNA VAD DET 

ÄR DU TITTAR EFTER OCH HUR DU 

GÅR TILLVÄGA DÅ DU VÄLJER. 

Susanne: Rastypisk och bra temperament 

förstås, sedan önskar jag gärna förstärka det 

som min tik ev saknar, tex har jag en tik med 

något trång käke vill jag ha en hane med en 

bra bred käke. Extra kul är det förstås om 

hanen är mentalbeskriven/genomfört BPH, är 
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patellaundersökt 0/0, lite ”bling” framför 

namnet skadar inte heller.  En önskan som 

tyvärr är svår att genomföra är att hitta nya, 

oanvända linjer i hanen.  

Anneli: En avelshanne ska dessutom 

verkligen vilja para och tik och hane ska välja 

varandra. Lite evolutionstänk är viktigt för 

oss hunduppfödare, inte minst inom en ras 

med så liten avelsbas. 

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR? 

Susanne: Ja det tycker jag, vill visa på 

”papper” att mina tikar har undersökt patella 

med 0/0, genomfört BPH/mentalbeskrivning 

och i varje fall minst excellent på utställning.  

Sedan vet jag förstås att det är inga garantier 

för att få friska, vackra hundar med super-

mentalitet , men avelstiken önskas ändå hålla 

denna standard  då vi har så pass liten 

uppfödning. Tidigare då det bara fanns 

mentalbeskrivning var det svårt att få plats 

men nu när BPH är så lättillgängligt så borde 

vi kunna få alla våra avelstikar beskrivna.  

Anneli: Håller med Susanne och vill tillägga 

att detsamma gäller för våra hanhundar som 

används i avel.  

 
Madicken ”vargspanar” 

HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA 

DIN/ERA HUNDAR? 

Susanne: Nu för tiden blir det mest långa 

dagliga promenader i skog och mark, lite 

utställningsträning och lite godisletande. 

Innan jag fick så många hundar provade jag 

på att tävla i lydnad, bruks och viltspår.  

Anneli: Raven och jag tränar lydnad och 

apporterar föremål av olika slag. Hon 

ÄLSKAR att arbeta och lära sig nya saker och 

är duktig på att ta egna initiativ till nya 

övningar.  

Sören tycker om konster som att hoppa på 

bakbenen och snurra runt. Båda har en härlig 

attityd och tycker om att visa upp sig även i 

utställningsringarna.  

Alla mina hundar gillar aktiveringsleksaker 

och spel för hundar. Men bäst av allt tycker 

dom om våra dagliga långpromenader i skog 

och mark, ofta tillsammans med Susanne och 

hela Caudatus flocken.  

BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNAN-

DE ELLER ANNORLUNDA SOM DIN 

HUND/HUNDAR GÖR/GJORT! 

Susanne: Madicken är väl den av affrarna 

som är mest ”full i fan”, hon har många 

egenheter, en är att hon minst en gång om 

dagen ska ”make love” med Amadeus, den 

ena katten. Hon är ganska så ihärdig på 

honom och den stackaren han finner sig i det 

varje gång.   

 

 
Raven med klövjeväska 
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När vi är ute i skogen på promenad kan hon 

ibland få för sig att hon ser en ”varg”. Då 

brukar hon se så mallig ut och så står hon och 

viftar på svansen och stirrar rätt ut skogen och 

morra, lite små utfall gör hon också. Hon är 

så söt då och ivrigt påhejad av mig förstås. 

Anneli: Raven är en pigg, alert och smart 

liten dam som styr och ställer med killarna 

som hon önskar. Hon älskar att arbeta och har 

själv skaffat sig specialuppdraget att plocka 

kottar. Vi startade en byteshandel, vilket 

ledde till att hon plockar alla kottar hon 

kommer över. Därför fick hon en liten 

klövjeväska att bära dem i. När väskan är på 

får man belöning för plockade kottar! 

   

Ett spännande liv med Bröderna Bus 
Av Anne Wedin 

I mars 2015 kom broder Vale till oss och i 

september kom lille Hugin. Efter den 17 

september har livet blivit mycket annorlunda. 

Två valpar som far som troll runt benen och 

äter på kontakter, strumpbyxor och som bara 

har så mycket spring i benen.  

De är dyra i drift eftersom dieten hittills har 

inkluderat en dyr datasladd, en 20 euro sedel, 

ex antal skor, strumpbyxor, badskum samt 

tvål. Hur högt upp du än placerar allt så kan 

två affenpinscherpojkar nå dit. Vi brukar säga 

”ingen vet hur lång en affenpinscher kan bli”. 

Visst, ibland vill vi bara lägga ut dem för 

omplacering men då lägger Vale huvudet på 

sned och Hugin ser på oss med sina vackra 

pärlögon och då är omplacering inte aktuellt 

längre.  

 

 

Bröderna Bus har blivit som ler och 

långhalm. De är alltid tillsammans och Vale 

har hittills haft stort tålamod med lille Hugin. 

Deras temperament är helt olika. Vale är en 

stor affenpinscher som är lugn och lite filosof.  

 

 

Hugin är liten, tunn och snabb som en 

virvelvind. Hans ego är stort och han älskar 

att vara i centrum. Vale gör (nästan) inget 

oöverlagt medan Hugin gör allt utan att tänka. 

Han testar gränser och nu är det spännande att 

följa hur Vale börjar säga ifrån. Det kommer 

nog att bli tuffa tag framöver tills hackord-

ningen är klar.  

Båda är kramiga, sover i sängen och väcker 

oss med våta pussar på morgonen.  

Tillsammans med Vale och Hugin är 

varje dag ett äventyr! 
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YATZI 
Av Mia och Lasse Wessberg 

 

Hej! 
Jag heter Yatzi och föddes  den 16/3 2015 hos Velvet Dandys! Min husse och matte hade 

längtat så mycket efter mig, så de hälsade på mig varje vecka ända tills jag fick flytta hem 

till dem i början av juni. De älskar verkligen mig och jag älskar dem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är en glad, nyfiken, social, busig, tuff 

och otroligt charmig affenkille! Jag tycker 

om att vara inne och busa och leka och är 

även duktig att leka med mina saker själv.  

Jag tycker också mycket om att bada och sen 

torka mig själv och få avsluta med att mysa 

i soffan, är det sen fotboll på tv, så tittar vi 

alla på det! 
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Men framförallt älskar jag att vara ute och 

få springa fritt, fast jag är bra på att gå i 

koppel också då jag började tränas väldigt 

tidigt.  

Jag tycker om och fungerar bra med barn 

eftersom jag har fått vara med och träffa 

mattes brorsbarn flera gånger 

Min husse och matte spelar golf och jag har 

varit med på golfbanan många gånger under 

sommaren och hösten. Nu längtar vi till att 

golfsäsongen ska dra igång igen, det är 

motion och glädje för oss alla tre! 

Jag har varit på två stycken utställningar i 

valpklass och vunnit flera priser. I 

tävlingsmomenten tar Veronica, Maria och 

Inez hand om mig eftersom de är så 

proffsiga. Matte tycker att det är roligt att 

vara med, men är inte så kunnig och blir så 

nervös.Jag ser fram emot fler utställningar 

framöver och i mars fyller jag ett år och ska 

börja successivt med agility, det ska bli 

spännande och roligt! 
 

   
 

På återseende och Puss & Kram från Yatzi! 
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Om du vore utställningsdomare 
Översatt av Anne Wedin  

Källa: artikel av Robert Cole publicerad i Dog World, 15 december 2000 

Obs – i de fall Robert Cole hänvisar till rasstandarden är det den amerikanska och ej 

den svenska. Utdrag ur den svenska rasstandarden finns inlagda i texten i grå rutor 

med kursiv stil. 

HUR SKA EN AFFENPINSCHER SE UT? 

Tänk dig att du har fyra affenpinschrar att 

bedöma. Två har samma proportioner.  Är 

alla fyra korrekta?  Om så inte ÄR fallet – 

vilken eller vilka är rätt. 

Rasstandarden ger ingen vägledning vad 

gäller ben- eller mankhöjd men den slår fast 

att ”mankhöjden (höjden kan variera mellan 

9 ½ - 11 inches) bör vara ungefär motsvar-

ande ryggens längd. 

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd 
skall vara sådant att rasen ser så kvadratiskt 
byggd ut som möjligt. 

 

 

Hunden D har en rygglängd från manken till 

svans som ungefär motsvarar benhöjden. 

Alltför långryggad tycker ni. Helt rätt - en 

Affenpinscher ska vara nästan fyrkantig. 

Meningen ”mankhöjden ungefär motsvar-

ande rygglängden” bör alltså tolkas som 

”mankhöjden bör ungefär motsvara kropps-

längden”.  

NU TILL DE TRE ÅTERSTÅENDE 

HUNDARNA  

För dig att bedöma återstår nu tre hundar – 

alla med olika benhöjd. 

Det existerar tusentals foton av Affenpinsch-

rar med olika benhöjder som vunnit tävlingar. 

Vilken av hund A, B och C föredrar du? 

Personligen föredrar jag hund A. Hund C har 

i mitt tycke för korta ben och hund B har för 

långa. 

HUR SKA HUVUDET SE UT? 

 

På bilden ser vi två huvuden i profil. Ett 

huvud är en Affenpinscher och det andra en 

Griffon. Vilket är vilket?  

Den markerade näsryggen, hjässan och trubb-

nosen skiljer Affenpinschern från Griffonen.  

Skallpartiet skall snarare vara rundat än långt. 
Det skall vara väl välvt med markerad panna men 
får som helhet inte vara för tungt. Stopet skall 
vara väl markerat. 

Vad kan vi säga om noslängden på hund A? 

Är den för lång? Eller är den inte tillräckligt 



19 

lång? Eller är den korrekt? Standarden säger 

”trubbig och kort men inte platt. Markerad 

haka med ett underbett” 

Noslängden är högst väsentlig eftersom det är 

nosen som ger hunden det aplika utseendet. 

Nosen bör enligt den reviderade rasstan-

darden vara ungefär lika lång som avståndet 

mellan mellan ögonen.  Nosens överdel ska 

vara horisontal till skillnad från Griffonens.  

Nostryffeln skall vara rund, fyllig och svart. 
Näsborrarna skall vara väl öppna. Nosryggen skall 
vara rak (inte uppsvängd) och kort. Läpparna skall 
vara strama och svarta. 

Ögonen ska vara runda, mycket mörka och 

glittra. Ögonen får inte vara utstående. 

Ögonen skall vara mörka, tämligen stora och 
ganska runda med tätt åtliggande, svartpigmen-
terade ögonkanter. Ögonen skall vara inramade 

av längre, sträv päls. 

Öronen ska vara högt ansatta och antingen 

hängande eller stående. 

Öronen skall vara högt ansatta, liksidigt 
framåttippade och V- formade. De inre öronkant-
erna skall ligga tätt mot huvudet. Ståndöron skall 
vara små, bäras symmetriskt resta och vara så 
upprättstående som möjligt.  

 

 

 

Bettet ska vara ett omvänt saxbett. För att 

skapa det rastypiska och framträdande 

underbettet ber uppfödarna domarna att kolla 

tänderna för att  säkerställa att bettet är ett 

omvänt saxbett och att det finns plats för sex 

framtänder i en rak linje mellan hörntänderna.  

Fulltaligt (42 tänder) bett med rent vita tänder. 
Underkäken skall skjuta ut framför överkäken och 
vara lätt uppsvängd. Incisiverna skall vara så 
regelbundet placerade som möjligt på en svagt 
avrun- dad linje. Hörntänder och incisiver får inte 
synas när munnen är stängd, inte heller tungan. 
Avsaknad av två P1:or, två P2:or eller två P3:or 
eller en kombination av två av dessa tänder 
tolereras. 

Ett alltför stort underbett leder till att tungan 

och tänderna syns vilket är ett allvarligt fel.   

Nacken ska vara kort och bäras rakt. Med 

andra ord en affenpinscher ska ha en stolt 

hållning.  

Halsen skall vara rak, tämligen kort och stark. Den 
skall vara kraftig vid ansättningen. Huden på 
halsen skall vara tätt åtliggande utan att vecka 
sig. 

HUR SKA EN AFFENPINSCHERS 

SILUETT SE UT? 

I en artikel i Dog World skrev Sharon 

Strempinsky (US) ” En korrekt affenpinscher 

har en mycket karakteristisk siluett.” På nästa 

sida ser vi hunden E, som är en engelsk 

champion. Den bilden får ligga till grund för 

en diskussion kring den förvirring som råder 

kring vinkelställda framben resp. bakben.
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Man bör också vara medveten om att bakbenen ska 

sitta väl under hundens kropp, vilket framgår av 

bilden. Affenpinschern har alltså en relativt liten 

vinkelställning av bak- resp. framben. Domare som 

ses försöka dra tillbaka bakbenen på en hund som 

står på bordet förlorar trovärdigheten hos utställare.  

Som bilden också visar ska svansen vara högt ansatt 

och bäras lätt böjd över ryggen. Rumpan (korset) ska 

vara t lätt avrundad och omärkligt övergå i 

svansfästet.  

  

Framställ: 
Helhet: Frambenen skall vara starka, raka, 
paralllella och inte marktrångt ställda. 
Skulderpartiet skall vara väl musklat. Skulder-
bladen skall vara långa, snedställda (ca 45 grader) 
och sluta tätt an mot kroppen. 
Överarmarna skall sluta tätt an mot kroppen. De 
skall vara starka och väl musklade. 
Armbågarna skall sluta korrekt an mot kroppen 
och varken vara inåt- eller utåtvridna. 
Underarmarna skall vara starka och väl    
utvecklade. De skall från alla sidor sedda vara 
raka. 
Handlovarna skall vara stabila och starka. 
Mellanhänderna skall sedda framifrån vara raka. 
Sedda från sidan skall de vara lätt snedställda mot 
underlaget. De skall vara väl utvecklade och väl 
musklade. 
Framtassarna skall vara korta och runda med tätt 
slutna och välvda tår (kattfot), härdiga 
trampdynor och korta, svarta, starka klor. 

Helhet:  
Ländpartiet skall vara kort och kraftigt. Avståndet 
från sista revbenet till höften skall vara kort, vilket 
ger en affenpinscher ett kompakt helhetsintryck. 
Korset skall vara kort, lätt avrundat och omärkligt 
övergå i svans- ansättningen. 
Bröstkorgen skall endast vara lätt välvd utefter 
sidorna men i övrigt ha tämligen god välvning och 
nå till armbågen. 
Buklinjen skall vara måttligt uppdragen. Under-
linjen och överlinjen (från manke till svans-
ansättning) skall vara ungefär parallella. 

Svansen skall vara naturlig (okuperad). En svans 
som är formad som en sabel eller skära efter-
strävas. 
Frambenen skall vara starka, raka, parallella och 
inte marktrångt ställda. 

Bakställ: 
Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda 
och måttligt vinklade. Sedda bakifrån skall de vara 
parallellt ställda. 
Låren skall vara väl musklade och breda. 
Knälederna skall varken vara inåt- eller utåtvrid-
na. 
Underbenen skall vara långa och starka. 
Haslederna skall vara måttligt vinklade. 
Mellanfoten skall vara lodrätt ställd mot under-
laget. 
Baktassarna skall vara något längre än fram-
tassarna, med tätt slutna och välvda tår och korta, 
svarta klor. 

HUR SKA EN AFFENPINSCHER RÖRA 

SIG? 

Till att börja med blev jag mycket störd när 

jag studerade filmer tagna på utställningar. 

Ingen Affenpinscher rörde sig i trav på ett 

normalt sätt. Först trodde jag att, första 

pristagare eller inte, hundarnas rörelse framåt 

saknade någonting de borde ha haft. Till slut 

insåg jag att alla de filmade hundarna avvek 

från normen på ett mycket speciellt sätt.  

Ur mitt filmarkiv tog jag då fram en film på 

en amerikanskfödd affenpinscher som även 

var flerfaldig vinnare. Jag överförde hans och 
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de andra hundarnas rörelsemönster till 

teckningar och jag kunde konstatera att även 

han avvek från normen. 

Av teckningarna ser vi att i fas 1 är det vänster 

ben som lyfts högt, i fas 2 och 3 avviker 

affenpinschern från andra hundar. Därför 

blev jag inte förvånad över kommentarerna 

från uppfödare i Dog World, juni 1998.  

Då en uppfödare uppmanades att komment-

era en Affenpinschers gångart beskrev 

vederbörande en speciell affenpinscher med 

orden orden: ”Förutom alla andra positiva 

egenskaper har han ett utmärkt högt steg med 

frambenen och rörelsen är livlig, stolt t o m 

lite svassande.” 

En annan uppfödare lade till: ”Fram- och 

bakbenens lätta vinkelställning ger rasen en 

kortare och lättare gång. Frambenen ska vara 

lyfta ganska högt med benet rakt och utan 

böjning vid knäleden.” 

Den avbildade championvinnaren (hunden E) 

lär, sett från sidan, ha rört sig på detta sätt. En 

annan engelsk uppfödare skrev 1998: 

”Olyckligtvis är gången på det hela taget inte 

bra. Den lätta stolta gången med högt lyfta 

framben är mycket sällsynt och hundarnas 

bakdelar svaga.” 

 

Rasstandarden framhåller det rörelseschema 

som ovanstående uppfödare beskriver. Det 

står: Gången ska vara livlig och stolt med 

frambenen lyfta högt när de är i rörelse.  

Den amerikanska Affenpinscherklubben 

utvecklar rörelseschemat i ett häfte som heter: 

 

Att döma en Affenpinscher. Där skriver man 

”Den svaga vinkelställningen gör att en 

Affenpinschers rörelser inte innebär en alltför 

lång sträckning och att överdriven sträckning 

därför ska betraktas som ett allvarligt fel. 

Rörelsemönstret ska vara livligt, snabbt och 

lätt utan att vara överdrivet hurtigt och 
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ryckigt. Frambenen ska lyftas ganska högt 

och inte vara böjda i knäleden, vilket ger ett 

intryck av militär paradmarsch.” 

Frånsett detta är kraven på Affenpinscher 

med bra rörelseschema lika kraven på andra 

raser. Fram-och bakben på samma sida ska 

röra sig i samma höjd utan att dingla. Ett orent 

steg i trav eller gång ska alltid straffas. Det är 

en domares skyldighet att upptäcka sådan 

svaghet.  

Affenpinschern visas alltid med löst koppel 

och kan inte bedömas på något annat sätt 

eftersom ett kort koppel hindrar både 

rörelserna och huvudets hållning. 

Ovanstående officiella beskrivning av rasens 

utpräglade rörelser i trav leder till hur rörel-

serna utvecklas i fas 2, 3, 4 och 7.  I fas 2 är 

frambenet vanligtvis böjt eller vinklat. För 

alla raser utom Affenpinscher är det viktigt 

att vristen är böjd i dessa lägen. Samma sak 

gäller för fas 3. I fas 4 gäller för andra hundar 

att sträcka frambenet så långt fram som 

möjligt, liksom bildens Affenpinscher gör, 

men inte ha benet lika högt. Normen för en 

Affenpinscher skulle då vara att lyfta 

frambenet så högt som möjligt utan att böja 

knä eller vrist. 

Den amerikanska Affenpinscherklubben har 

föreslagit en revidering av rasstandarden hos 

The American Kennel Club, AKC. Intres-

serade över hela världen väntar nu med klap-

pande hjärtan på ett erkännande av att 

Affenpinscherns karakteristiska rörelse-

schema framåt kommer att beskrivas som 

”högt lyft utan böjning av vristen”, vilket 

skulle vara en mycket kontroversiell ändring 

av gångarten trav.  

Rörelserna skall vara avspända, flytande och 
trippande med måttligt påskjut av bakbenen. 
Sedda fram- och bakifrån skall rörelserna vara 
raka och parallella.

MyDog! 
Affenpincher har tyvärr i flera år nu varit alltför lite synlig i rasmontrar på MyDog.  

I år hade vi ändå Inez Fryklöv i SSPK-montern då och då under 2 dagar samt en ny skylt 

och aktuellt informationsmaterial under alla dagarna.   

Nästa år vill vi satsa på bemanning alla dagar! 

Fundera redan nu på om inte det vore väldigt roligt att få visa och berätta om vår härliga 

ras. Den väcker ju alltid stor uppmärksamhet bland såväl barn som vuxna.

Att livet med affenpinscher är spännande och bjuder på 
överraskningar vet alla som äger en liten apa. 

För att öka läsvärdet på vår lilla tidning efterlyser vi i redaktionen insändare om hur livet 

med en apa gestaltar sig i olika delar av vårt långa land. Vi vet att det finns affenpinschrar 

från norr till söder. En del är kontorshundar, några kanske är på dagis och andra är hemma 

med husse eller matte. Dela med er av hundarnas vardag och fritidsaktiviteter.  Av era 

berättelser kan vi få både inspiration och kunskap om hur vi kan berika våra hundars liv. 

Vi söker inte litterära mästerverk utan några spontana rader räcker gärna med en medföljande 

bild. Alla har säkert många ögonblicksbilder av sina hundar lagrade i mobiltelefonen!  

SÅ KOM IGEN – EN AFFENPINSCHER TVEKAR ALDRIG!
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Ett speciellt tack till Inez Fryklöf, Susanne Lundberg, Yvonne Larsdotter samt  

Mia och Lasse Wessberg för fina, illustrerande bilder till detta nummer. 

Nästa nummer av Affenbladet beräknas utkomma om ca 3 månader. 


