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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 2016 – feb. 2017: 

Rebecca Levin Kolsva, Barbro Albrektsson 

Väddö. 

  Ett hjärtligt tack till   
Karl Liljefors Högman, Kennel Sätertäppan, 

som skänkt gåvomedlemskap till 1 st. 

valpköpare jan - mars 2017. 

AFFENPROMENAD 

den 25 maj i Ulriksdals Slottspark! 

Samling kl. 11.00 vid slottsgrindarna. 

Parkering finns mellan Ulriksdals Värdshus 

och Confidencen. 

För information kontakta: 

Yvonne Larsdotter 070-792 03 01 eller 

Kattis Paulsson 076-869 73 15. 

Mer information om anmälan etc kommer i 

Affenpinscherklubbens Facebook  grupp 

längre fram. 
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Ordförande har ordet 

Av Nina Karlsdotter 

Tack för förtroendet att få vara klubbens 

ordförande ännu ett år. Årsmötet avlöpte 

lugnt och i en mycket trevlig stämning. Även 

detta år avhölls årsmötet på Svenska 

Kennelklubbens kansli i Spånga. De erbjuder 

ju fina lokaler utan kostnad och dessutom gott 

om parkeringar. Till årsmötet hade vi bjudit 

in Anne-Chaterine Edoff – Ankan – för att 

tala lite om hundars vardagsintresse – 

nämligen Nose Work. Ankan valdes också att 

leda årsmötesförhandlingarna vilken hon 

gjorde med bravur. 

Ankans bakgrund inom hunderiet är gedigen 

och lång och en stor del av hennes intresse 

ligger i hundars mentalitet och hon har också 

omfattande erfarenhet av praktiskt arbete på 

bruks- och mentalitetssidan både med egna 

hundar och som provledare/domare i dessa 

sammanhang. Ankan är dessutom exteriör-

domare på ett stort antal raser, företrädesvis 

på brukssidan.  

Hennes föredragning om Nose Work – som 

nyligen blivit erkänd som tävlingsgren – var 

initierad och tankeväckande om vad hundar 

till vardags och med enkla medel kan 

sysselsättas med.  Det fick i alla fall mig att 

tänka att detta måste vara något som kan 

uppskattas av varje enskild hund oavsett ras 

och sin matte/husse och jag ska i alla fall 

försöka få tillfälle att testa det.  Om allt går 

vägen så ska vi försöka få med det i 

programmet som ”prova-på-aktivitet” på 

Affendagen lite senare i år. 

Två av våra trotjänare, Anne Wedin och Hans 

Peterson, hade valt att lämna sina platser till 

förfogande. Styrelsen vill framföra sitt varmt 

kända tack för alla arbetsinsatser som Anne 

och Hans har bistått med genom åren. Vår 

fina tidning är ju bl.a. deras förtjänst och som 

tur är så ställer de upp en tid till när det gäller 

just Affenbladet.  

Som ni förstår så hälsar vi då två nya 

medlemmar välkomna till styrelsen, 

nämligen Emily Erling och Mia Wessberg. 

Som ni säkert numera är medvetna om så firar 

ju klubben 25-årsjubileum 2017 och detta 

sammanfaller med att SSPK firar 70-

årsjubileum.  Vi kommer att försöka på olika 

sätt att förgylla året lite för att uppmärk-

samma detta. 

I en artikel kan ni ta del av tankar kring 

hundens utveckling från gårdshund till 

familjemedlem. Denna fick mig att reflektera 

lite kring hur vanligt det varit genom åren att 

detta speglats även i filmens värld. Här kan vi 

se att det faktiskt inte är något nytt – redan 

1934 kunde vi lära känna terriern Asta 

tillsammans med husse och matte, deckar-

paret i filmen ”Den gäckande skuggan”. På 

1940-talet så kom de första filmerna om 

Lassie, den kloka colliehunden. I Trollkarlen 

från Oz finns ju Toto, en liten cairnterrier. 

Lite närmare i tid så minns vi förstås Båtsman 

(s:t bernhard) och Tjorven, bordercollien 

Turbo och när det gäller tecknat Tin Tin och 

Milou. Kommer ni ihåg den österrikiska TV-

serien Kommissarie Rex? Huvudrollsinne-

havaren där var en stilig schäferhund. Och i 

Morden i Midsommer, jo där finns numera 

terriern Sykes. 

Oscar, 6 månader, har utvecklat egen speci-

alitet när det gäller att försöka bjuda upp de 

andra till lek. Han är mycket skicklig att gå 

på bakbenen, ja han inte bara går, han 

springer, skuttar och kråmar sig, gör sig 

lång, stöter på den som är närmast och oftast 

så lyckas han – någon tar upp kapplöpning, 

brottning och annat kul med honom. Kanske 

beror det på att de inte står ut med 

malligheten….. 
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Styrelse och funktionärer 2016 
Styrelse 

Orförande: 

 

Nina Karlsdotter 

072-251 07 17 

ordf@affenpinscher.se 

 

Kassör: 

(suppleant) 

 

Pia Witt 

070-343 88 00 

piawitt@tele2.se 

Vice 

ordförande

: 

Yvonne Larsdotter 

070-792 03 01 
yvonne.larsdotter@gmail.com 

Suppleant: Emily Erling 

070-612 00 86 

Emilyerling67@gmail.com 

Sekreterare

: 

Åsa Blomqvist 

072-527 49 08 

sekr@affenpinscher.se 

Supplenat: Daniel Granqvist 

073-153 25 38 

daniel@affenpinscher.se 

Ledamot: Katarina Paulsson 

076-869 73 15 

katarina@affenpinscher.se 

Suppleant: Maria Wessberg 

073-770 68 80 

mia.e.wessberg@gmail.com 

Ledamot: Inez Fryklöf 

070-343 88 00 

inez@affenpinscher.se 

  

    

Funktion-

ärer 

Utställ-

ning: 

 

Yvonne Larsdotter (s) 
yvonne.larsdotter@gmail.com 

 

Avels-

rådgivning: 

 

Ännu ej klart 

RAS: Katarina Paulsson (s) 

katarina@affenpinscher.se 

Valphän-

visning: 

Ännu ej klart 

Rasmont-

rar: 

Inez Fryklöf 

inez@affenpinscher.se 

Webb-

master: 

Sylvia Johansson 

jussikia@hotmail.com 

PR, 

inform: 

Yvonne Larsdotter 
(PR o. info) 

yvonne.larsdotter@gmail.com 

Anne Wedin 

(Produktansvarig) 

anne@wedinab.se 

Valbered-

ning: 

Maria Borg (s) 

mariatborg@hotmail.com 

Revisor: Ingvar Borg Revisor: Peter Lundberg 

 
Obs! Endast ett fåtal funktionärer har kunnat fastställas redan vid årsmötet den 2017-02-24. 

Övriga funktionärer och funktionärsgrupper avses bli klara inom kort. De kommer att anges 

kort därefter på klubbens hemsida samt i kommande nummer av Affenbladet.  

 

Se klubbens hemsida www.affenpinscher.se för mer detaljerad information om klubbens 

styrelse och funktionärer.   
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Två styrelsemedlemmar 
Inez Fryklöf 

Tänk vilken tur att jag som hundentusiast 

vart dotter till en uppfödare av både 

schnauzer och affenpinscher och förälskade 

mig i en liten affenhane för åtta år sedan.  

 Jag är en hjälplös blandning mellan en riktig 

toyhunds tjej med rosetter, glitter, pälsvård 

och volanger och en brukshundstjej med 

Lundhagbyxor, lera, löprundor och 

kamptrasor. Mina nu fem apor är den 

ultimata blandningen av båda.  

 Jag är en super nörd och är väldigt vetgirig 

vilket gör att jag googlar och läser på om det 

mesta, speciellt när det handlar om hundar. 

Mina egna ”stackare” får prova på många av 

mina olika nyfunna kunskaper men det 

verkar inte gå någon större nöd på dem. För 

tillfället provar vi på Weight pulling och 

naturlig råmatning vilket de tycker är 

toppen! 

 Mina hundar är en väldigt stor del av mitt 

liv och jag lägger ner mycket tid på att träna 

dem både fysiskt och psykiskt. Där emellan 

är det dock bara kramar och en massa kärlek 

(plus lite pälsvård).  

 Jag är evigt tacksam att jag har så 

fantastiska hundar som ger mig så mycket 

lycka, bus, pinsamheter och framförallt 

kärlek! 

 

 

 

Emily Erling  

Mitt namn är Emily Erling och jag bor i 

Strängnäs med mina två barn Alva och 

Kane. Därtill har vi fyra affenpinscher som 

heter Babsan, Bertil, Blues och Bananen. 

Glömde nästan, fiskar har vi också;). 

Läs mer om mig och min uppfödning på 

sidan 12. 
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Verksamhetsplan 2017 
Den här nedan återgivna verksamhetsplanen för 2017 beslutades vid årsmötet den 24 

februari, 2017. Det är vår styrelses målsättning att genomföra allt i denna plan fram till 

nästa årsmöte i februari 2017.

STYRELSEMÖTEN 

Minst fyra stycken protokollförda styrelse-

möten. 

RAS-FÖRBEREDELSER 

- Fortsatt uppföljning av valp-/parnings-

enkäter. 

- Framtagning och utskick av hälsoenkät 

- Uppfödar-/medlemsmöten med kommande 

RAS-revidering i fokus 

SPONSORER 

Aktivt sökande efter sponsorer av varor såväl 

som ekonomiska bidrag, vilket är helt 

avgörande för klubbens möjligheter att 

genomföra det mesta i denna verk-

samhetsplan. 

PLANERADE KLUBBAKTIVITETER 

- Om möjligt ge ut Affenbladet med 3 – 4 

nummer 

- Den årliga Affenspecialen avhålls den 14 

maj i Eskilstuna i samarrangemang med 

SSPK med anledning av SSPKs 70-

årsjubileum och Affenpinscherklubbens 

25-årsjubileum 

- Affenpromenader, vår och höst. 

Annonseras via Facebook med datum 

- Kurs/föredrag i ett relevant och aktuellt 

ämne. Annonsering på Facebook 

- Affendagen i slutet på augusti med olika 

aktiviteter. Öppen även för icke med-

lemmar i syfte att värva nya 

MARKNADSFÖRING… 

av vår ras och klubb både för medlemmar och 

presumtiva medlemmar som andra hund-

intresserade genom bl.a.  

- Aktuell hemsida och öppen Facebookgrupp 

- Monter vid Djurens Helg på Solvalla den 12 

– 13 augusti 

- Rasmonter på Stockholm Hundmässa 

tillsammans med SSPK 

- Rasmonter på MyDog i januari 2018 med 

SSPK 

 

Avstämning av verksamhetsplan för 2016 
Sammanfattningsvis anser såväl årsmöte som styrelse att verksamhetsplanens 

målsättningar har uppfyllts. Se nedan. 

 
ÅRSMÖTE 
Avhölls den 24 februari 2017 

MINST 4 st PROTOKOLLFÖRDA 

STYRELSEMÖTEN 
7 st styrelsemöten avhölls och protokoll-

fördes under 2017 

RAS-FÖRBEREDELSER  
5 st valp-/parningsenkäter har kommit in och 

utvärderats. En reviderad hälsoenkät har 

arbetats fram för både brevutskick och som 

mejlenkät. Kontakter med våra nordiska 

grannar samt försäkringsbolag har gett en del 

underlag för fortsatt arbete med RAS. 

Uppfödar-/medlemsmöte har skjutits på till 

2017. 

AKTIVT SÖKANDE EFTER 

SPONSORER  
Sponsring av såväl priser som pengar har 

varit tillfredsställande och därmed underlättat 

genomförandet av klubbens aktiviteter. 
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GE UT AFFENBLADET MED 4 st 

NUMMER 
Affenbladet har getts ut en gång per kvartal, 

dvs med totalt fyra nummer 

DEN ÅRLIGA AFFENPINSCHER-

SPECIALEN 
Genomfördes framgångsrikt i Eskilstuna i 

samarrangemang med SSPK  

AFFENPROMENADER 
Har genomförts i ordnade former i Stockholm 

och Mellansverige med gemensam fika. 

KURS/FÖREDRAG I ETT RELEVANT 

OCH AKTUELLT ÄMNE 
Har genomförts vid årsmötet (Hans 

Rosenberg) och i samband med Affendagen 

(se nedan).  

MEDLEMSTRÄFF 

Nyheten Affendagen genomfördes under 

september 2016 med umgänge, affenlek, 

pröva-på, föredrag och grillning. 

HEMSIDA OCH ÖPPEN FACEBOOK-

GRUPP 
Har använts under hela året för annonsering 

av klubbaktiviteter, nyheter och upplevelser. 

DJURENS HELG  

Liksom tidigare år hade Affenpinscher-

klubben en mycket välbesökt rasmonter på 

Solvalla 2016. 

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 
För första gången på många år deltog 

Affenpinscherklubben 2016 i SSPKs ras-

monter. 

MYDOG 
Liksom de senaste åren deltog Affen-

pinscherklubben i begränsad omfattning i 

SSPKs rasmonter vid MyDog. 

GRILLUNCH 
Gratis hamburgare erbjöds klubbmed-

lemmar vid utställningen i Österbybruk. 

Även ägare av flera andra raser visade därvid 

sin uppskattning av vår lilla rasklubbs arbete 

för medlemmarna. 

 

Lau Lau hälsar på bebis 

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2016 
VALPENKÄT 

Under 2016 har sex stycken valpenkäter 

inkommit, sex kullar á 20 st valpar. Detta på 

en årsregistrering 2016 av 17 st kullar om 

totalt 64 valpar!!! 

KLUBBENS UPPFÖDARLISTA OCH 

VALPHÄNVISNING 

Krav och rekommendationer för att finnas 

med på klubbens listor är beslutande och 

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.  

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 2015 kostar det 100 kronor/år för att vara med på klubbens 

uppfödarlista. 
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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 % 

2016 19 64 2,6 2,1 % 

 

Av registrerade valpar under 2016 var 26 st tikvalpar och 1 st importerad tik samt 38 st 

hanvalpar och 4 st importerade hanar. 

Djur använda i avel 2016 är 17 

Ålder på avelsdjuren 2016:  
En hane använd i avel mellan 7 – 12 månader, en hane 13 – 18 månader, två hanar mellan 

19 – 24 månaders ålder, två hanar mellan 2 – 3 år och tre hanar mellan 4 – 6 år, totalt nio 

hanar. 

Totalt åtta tikar mellan 2 – 3 år. 

HÄLSA 

Patellaundersökning (knäleder) har gjorts på 7 st hundar under 2016, samtliga 0/0 (u.a.) 

7st undersökta samtliga 0/0 (u a) 

Höftledsundersökning har ej gjorts på någon hund under 2016, 0 st. 

Ögonundersökning har gjorts på 1 st hund under 2016 med resultatet u.a. 

MENTALITET 

BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) för 6 st , alla genomfört, ingen 

avbrutit. 

MH (mentalbeskrivning) 0 st  

Avelsstruktur barnbarn, redovisas i separat dokument  
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Våra rasmontrar  
Av Inez Fryköf 

 
Märkvärdiga och stolta poserar vi på rosa fårskinn

12 affenpinschrar visade upp sig i våra rasmontrar under Stockholm 
Hundmässa 2016 och under MyDog i Göteborg 2017 

 

 

Affenpinscher satt i år tillsammans med 

sina rasfränder i SSPK montern (Svenska 

Schnauzer Pinscher Klubben) där de 

charmade upp besökare och monter-

personal från de andra raserna. 

 

 

 

 

 

Det blev en succé med folk 

som köade länge för att  

få hälsa på hundarna! 
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Carina Rapp visade upp sin fina Olle i en 

jättepokal i montern i Göteborg 

 

Marcus och Victoria arbetade hängivet med att 

svara på alla frågor under hundmässan i 

Stockholm 

En rolig nyhet var att vi även hade representanter som visade upp sig i 
rasparaderna under lördagen och söndagen på Stockholm Hundmässa 

och under söndagen på MyDog. 

 

Pernilla Fallén visar Jackass och Baktus i rasparaden 
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Olle njuter 

 

Lau Lau och Lejonel i rasparaden 

 

Stort tack till alla som hjälpt till att visa upp era fantastiska hundar! 

 

Är du sugen på att hjälpa till i någon av årets montrar så är du välkommen 

att visa ditt intresse! 

 

Maila till inez@affenpinscher.se 
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Intervju med Emily Erling, Kennel Spunkey Monkey 
 

EN KORT PRESENTATION AV DIG 

SJÄLV: 

Mitt namn är Emily Erling och jag bor i 

Strängnäs med mina två barn Alva och Kane. 

Därtill har vi fyra affenpinscher som heter 

Babsan, Bertil, Blues och Bananen. Glömde 

nästan, fiskar har vi också;). 

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR 

FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET 

INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖD-

NING: 

Jag växte upp med en hundtokig mamma som 

for land och rike runt med mig och min bror 

till diverse hundutställningar. Vi hade 

amerikansk cocker, Yorkshireterrier och 

chihuahua.  

Har ägt och tävlat med allt ifrån Grand 

Danois till chihuahua. Intresset för 

hundutställning växte med åren och bang var 

man fast. 

Har levt med en domare under 15 år så det har 

varit hund till 100%. 

Då min dåvarande man höll handler klasser 

(ringträningar) för folk över hela Sverige så 

föll det sig naturligt att hjälpa till med klasser. 

Nu har jag sedan 4år tillbaka hållit i kurser i 

Sverige och tycker fortfarande det är super 

kul. 

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA 

AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST 

DENNA RAS? 

Jag började föda upp rottweiler för ca 17 år 

sedan och gjorde det i ungefär 14 år. Min ex 

man hade en uppfödare på affenpinscher som 

kom till hans klasser ganska ofta och det var 

så jag träffade min första affen och föll 

fullständigt pladask.  

Jag KRÄVDE av honom att han skulle se till 

att jag fick en affen för det fanns inget annat 

val. Sagt och gjort, in kom Babsan i mitt liv 

och sen blev inget sig likt. 

 

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER 

DU HÖGST HOS EN AFFEN? 

Tog min första kull på henne för 5 år sedan 

och sen blev det bara affen uppfödning för 

mig. Rasen är bara helt fantastisk med sitt 

sinne för humor och sitt allvar samtidigt. Att 

rasen ser ut som bergs gorillor gjorde nog att 

jag i första hand föll pladask, i och med att jag 

är fadder åt en bergs gorilla och brinner för 

detta fantastiska djur. 

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA 

EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER? 

Har under alla mina år som uppfödare sällan 

varit med om att det har frågats efter 

föräldrardjurens meriter utan valpköparna vet 

oftast hur det ser ut. Hos affenpinscher frågar 

man dock mer om det finns sjukdomar och 

hur dom är mentalt. 

VAD PRIORITERAR DU DÅ DU SKA 

HITTA EN LÄMPLIG HANHUND TILL 

DIN TIK? BERÄTTA GÄRNA VAD DET 
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ÄR DU TITTAR EFTER OCH HUR DU 

GÅR TILLVÄGA DÅ DU VÄLJER:  

Min tanke som uppfödare är att kunna se 

förbättringar i kommande generationer 

gällande sundhet, mentalitet och rastyp. När 

jag väljer en avelshane så tittar jag mer på 

hanens ursprung och kull syskon för att kunna 

följa ett mönster i vad som är genetiskt starkt 

hos den linjen. Utefter vad jag behöver 

förbättra på min tiklinje väljer jag då hane. 

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR: 

Meriter för mig är inte alltid viktigt utan jag 

vet vad jag har och vad mina hundars positiva 

och negativa sidor är. Sen är det ju så roligt 

att träffa andra affen och ägare på 

utställningar och andra tillställningar. Tycker 

det är väldigt viktigt att utbyta olika tankar 

och frågor mellan oss uppfödare då vi 

MÅSTE hjälpas åt för att se våra affen 

utvecklas i många år framöver. 

BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNAN-

DE ELLER ANNORLUNDA SOM DIN 

HUND/HUNDAR GÖR/GJORT! 

Har haft många, många skratt sedan 

affenpinscher flyttade in i mitt liv och jag 

skulle kunna berätta en hel bok om detta så 

jag sätter punkt här. 
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Hundutställning ur en novis perspektiv 
Av Anne Wedin 

Gillar du och din hund inte att gå upp i arla 

morgonstund, packa en rejäl utrustning inkl. 

tält om utställningen är utomhus, fixa 

samåkning om du inte har bil, lyckas fylla i 

ett komplicerat anmälningsformulär inkl. 

bestämma i vilken klass din älskling ska 

tävla, plocka ihop vaccinationspapper m m. 

Inte att förglömma köttbullar eller kyckling 

till älsklingen samt vattenskål.  

Ja, då är denna typ av fritidsintresse tveksamt. 

Vi d v s novisen samt älsklingen har varit på 

två utställningar och i båda fallen är det 

fantastiskt intressant och se med vilket allvar 

hussar och mattar ägnar sig åt att fixa med 

frisyrer, kamma och öva sina hundar inför det 

stora ögonblicket. Noterade speciellt en liten 

pudel med papiljotter och hårnät. Hon såg 

inte så glad ut. 

Dessutom har jag noterat att de flesta mattar 

har speciella ”Outfits” – så det finns uppen-

barligen en ”dress-code”.  

Nu förstår jag också bättre varför det gäller 

att vara en ”early bird”. Det gäller att hitta en 

bra lägerplats där man kan sätta upp stolar, 

trimbord, hundburar, filtar och kläder. Helst 

så nära ringen som möjligt så man kan följa 

skådespelet från första parkett. 

Även om hela tillställningen pågår inomhus 

gäller det att vara väl påklädd eftersom 

lokalerna ofta är kalla och dragiga. 

Se till att ha köpförbud eftersom  den 

marknad som pågår kring själva hundutställ-

ningen är enorm. Du kan köpa allt från 

liniment för stela leder till hundhalsband och 

koppel med massor av blingbling till 

hundpyjamas, smokingflugor och gummi-

stövlar. Så håll hårt i plånboken! 

Trots två utställningar har undertecknad inte 

riktigt fattat själva bedömningsritualen . 

Först går/springer hunden med förare (inte 

jag) runt och därefter ställs hunden på ett bord 

och domaren tittar den i käften, klämmer lite 

här och var. Efter ett tag får man omdömet om 

hunden. I vissa fall kallas sedan hunden igen 

och bedöms ännu en gång. 

Eftersom de olika klasserna är många kan 

hela bedömningsproceduren ta mycket lång 

tid. Se till att ha frukt, smörgåsar och gärna 

en termos kaffe med.  

Detta är mycket subjektiva uppfattningar av 

en novis och jag är mycket glad över att få 

lära känna denna fritidssysselsättning som 

varit helt okänd mark för mig. Hoppas att så 

småningom tränga djupare in i utställ-

ningarnas mystiska och komplicerade värld. 

Novisen Anne Wedin med älsklingen Hugin 

 

 

Älsklingen Hugin och matte laddar för utställning!
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Nose Work, det bästa du kan göra med din hund 
Citat från och kommentarer om boken med titel som rubriken av Cristoffer Frances 

De bästa av böcker torde ju, i alla fall i min värld, vara de som når ut och uppskattas 

av en bred publik. När nu Nose Work äntligen blev en officiell sport, eller tävlingsgren 

i och med re-gelrevideringen den 1 januari 2017, är det ju klart att den redan populära 

aktiviteten kommer att attrahera ännu fler hundägare att komma igång och träna och 

tävla tillsammans med sin bäste vän hunden. 

Nose Work - Det bästa du kan göra med 

din hund, är skriven av Adam Hübinette och 

Martin Johnson i samarbete med Susanne 

Lindberg. Boken är utgiven av Kyon Förlag 

som startade för några år sedan och 

specialiserar sig på hundböcker. 

 

Alla kan köra Nose Work.  
- Nose Work är inte en lydnadssport, utan en 

aktivering där hunden ska vara den som 

bestämmer och där vi som förare ska hjälpa 

hundarna att nå sina mål.  

Så inleds bokens förord och första bildtext 

och så är det också att Nose Work är ämnat 

att kunna aktivera alla typer av hundar. Stora, 

små, unga och äldre. Den gamla rutinerade 

tävlingshunden som inte längre orkar hoppa 

över agilityhindren med samma schwung 

som i yngre dar. Rapporthunden som en gång 

i tiden var snabbast i skogen, men på äldre dar 

fortfarande är sugen på aktiva arbetsupp-

gifter, men är glad om han slipper jaga de 

unga juniorernas tider. De yngre hundarna 

som har myror i både ben och hjärna och 

behöver en bra aktivitet att kanalisera ut all 

energi på i stället för att ställa till det hemma 

i lägenheten eller på tomten. Ja, som sagt, 

Nose Work passar alla typer och åldrar av 

hund.  

Fråga mig jag tränar och aktiverar både min 

chihuahua och schäfertik med Nose Work 

och bägge tycker att det är lika spännande och 

roligt att få jobba för belöningarna. 

Författartrion Adam, Martin och 

Susanne. 

I denna trio finns det alltså en gedigen 

kunskap om arbetande hundar och deras 

främsta resurs nosarbetet! 

Vad är Nose Work?  
Bokens första kapitel beskriver Nose Work 

både som aktivitet och tävlingsform. De olika 

klasserna och momenten gås snabbt igenom. 

Sedan går boken snabbt vidare till de första 

inledande träningstipsen.  

Så får du doften av eukalyptus att bli vär-

defull för hunden.  
- Träningen syftar till att göra doften av 

eukalyptus värdefull för hunden. Tanken är 

att hunden, vid doft av eukalyptus ska tänka 

”belöning”. Därför bör du tänka på vad du 

har för hund. Vad skulle motivera just din 

hund att söka efter en doft som inledningsvis 

egentligen inte betyder någonting?  

Författarna beskriver sedan enkelt, men ingå-

ende fyra olika inlärningsmetoder för att göra 

en specifik doft, t ex eukalyptus, värdefull för 

hunden. De fyra metoderna är:
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 Ron Gaunts metod som bygger på att para 

ihop doft och godis för att lära hunden att 

tänka ”aha, doft = belöning”.  

 Med hjälp av en så kallad ”smeller”, där 

man presenterar doften för hunden i t ex en 

preparerad burk och klickar och belönar när 

hunden sniffar till.  

 Burk– eller urvalsbanor. En rad med 

likadana burkar med hål i, men där bara en 

är preparerad med doften som leder till 

belöning. Föraren måste här skapa ett 

intresse hos hunden för burkarna. En metod 

som ofta används inom tjänstehunds-

sektorn.  

 Den fjärde metoden som beskrivs är att 

träna in betydelsen av doften med hjälp av 

en leksak.  

 

För– och nackdelar.  
Det finns, som alltid, givetvis både för- och 

nackdelar med olika tränings– och inlärnings-

metoder. Framför allt gäller det ju att som 

förare försöka förstå vilken metod som pas-

sar just din hundindivid bäst.  

Just här kommer en av Nose Work bokens 

starka sidor fram. Författarna inte bara be-

skriver på ett, även för nybörjaren, lättbegrip-

ligt sätt hur inlärningen med de olika meto-

derna går till. Utan också vilka svårigheter 

och problem som kan uppstå och som förare 

är viktigt att vara vaksam på och då kanske 

pröva en annan inlärningsmetod. Ett exem-

pel på vad som kan hända om man väljer att 

träna in doften med hjälp av en leksak är.  

- Eftersom belöningen (leksaken) ofta är 

ganska stor, finns risken att hunden börjar 

använda synen att leta efter sin belöning 

istället för att använda nosen.  

Burkbana för– och nackdelar, exempel.  
+ Flera repetitioner kan genomföras på 

relativt kort tid.  

- Kan skapa stress hos en väldigt aktiv hund.  

Startrutiner.  
Ett annat kapitel beskriver hur viktigt det är 

att som förare hjälpa sin hund inför en ar-

betsuppgift genom att skapa en bra startrutin 

som gör att hunden känner igen sig och 

förstår vad den ska göra.  

Startrutinen kan ju fungera både som ett sätt 

att få en alltför ivrig hund att sätta sig ned och 

börja koncentrera sig och fokusera på den 

kommande aktiviteten.  

En lite lojare hund kan istället få en rejäl 

trigger genom startrutinen då den höjer 

förväntan hos individen om en uppskattad 

belöning som väntar!  

Kapitlet om startrutiner beskriver också 

ingående hur dessa kan hjälpa en Nose Work 

hund som kommer till nya miljöer och 

gömmor att känna igen sig och då lättare 

förstå vad det är vi vill att den ska göra.  

Startrutinen kan ju också innebära vissa 

specifika startsignaler till hunden som t ex en 

viss sele, ett halsband, en scarf eller en 

speciell signal.  

Förslag på övningar.  

På ett par sidor ger författarna också bra 

förslag på hur man kan och att det är viktigt, 

att variera träningen, miljöerna, sökområdena 

och gömmorna. Även vik-ten av att lägga in 

så kallade stegringsövningar med fler 

doftkällor i ett sökområde. 

- Hunden ska lära sig att en doftkälla bara 

kan ge belöning en (1) gång.  

  



17 

Vanliga problem i början av inlärningen.  

I hundträningen är det inte ovanligt att det till 

en början går relativt lätt att göra framsteg, 

men efter ett tag kör det ihop sig rejält i 

inlärningen och vårat tålamod som förare kan 

frestas på. Kanske är det vårat eget fel? Glada 

över framstegen pushar vi på för snabbt i 

stegringsträningen och hunden som nyss 

verkade kunna så bra är plötsligt osäker och 

oför-stående inför vad vi vill att den ska ut-

föra. Är det någon som känner igen sig?  

Några sidor i boken tar upp en del vanliga 

problem som kan uppstå i början av Nose 

Work träningen. Problem som de av oss som 

redan provat på NW säkert känner igen oss i.  

På just de här sidorna i boken får du svaren 

hur du ska träna din hund att inte vara en 

elefant i en porslinsbutik, när det gäller att 

handskas med kartonger och olika behållare. 

Har du gått för fort fram med att lära hunden 

det viktiga sambandet mellan doft och 

belöning, finns det ytterligare tips att ta till sig 

och prova som alternativ för dig och din 

hund.  

Precis som tidigare tar författarna, som med 

sin stora erfarenhet och kunnande av special-

sök, Nose Work och hundens nosarbete i 

olika situationer och ger, inte bara en bra 

bakgrund till varför vissa hundtyper kan få en 

viss typ av problem i inlärningen, utan även 

för– och nackdelar med alternativa tränings-

metoder. Allt enkelt och lätt förklarat, men 

med bra kvalitativa tips för både nybörjaren 

och den lite mer erfarne Nose Work föraren.  

Markeringar är det nödvändigt?  
- I vissa fall kan det faktiskt vara så att hund 

och förare lurar varandra och provocerar 

fram en felmarkering. Det brukar hända i de 

fall då föraren inte vet var doftgömman är 

och därmed egentligen borde luta sig tillbaks 

och lita på hunden, något som är lättare sagt 

än gjort. Många hundägare söker själv minst 

lika mycket som hunden. Till slut blir hunden 

villrådig och markerar eftersom den vet att 

husse eller matte brukar bli glad då.  

Ett av de längsta kapitlen handlar just om 

markeringen av en doftkälla och om vi 

verkligen behöver träna in en sitt-, stå-, ligg-, 

frys-, eller tassmarkering hos våra hundar. 

Visst är det snyggt med en klockren mark-

ering, men är det kanske bättre att inte ha ett 

visst markeringssätt utan istället verkligen 

lära sig att läsa sin hund?  

Det kan vara lätt hänt att om vi inte lärt 

hunden att skilja på hittandet och marker-

andet, att den då upplever att vad den 

egentligen får belöning för är markeringen 

och inte själva finnandet av doftkällan. Plus 

och minus med de olika metoderna finns även 

de beskrivna i boken Nose Work, med 

undertiteln - Det bästa du kan göra med din 

hund. Läs och lär mer!  

 
Pluto slår till med en rejäl tassmarkering. 

Markeringsträning.  
Om du väljer att din hund ska ha ett visst 

markeringssätt när den finner en doftkälla, så 

träna in det utanför de vanliga sökövningar-

na. Gör korta och enkla markeringsövningar, 

rekommenderar författartrion oss ivriga lä-

sare.  
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Inomhussök till utomhussök.  
De flesta av oss som börjar träna in Nose 

Work och dofter tillsammans med våra hun-

dar gör helt säkert det inomhus.  

Eftersom det tävlingsmässigt är både inom– 

och utomhussök, kommer vi ju så små-

ningom till den dagen när även vi flyttar trä-

ningen utomhus. Här kan det lätt uppstå en 

del nya problem som kräver en del funde-

rande hos dig som förare för att lösa.  

Hunden känner inte igen. Varken miljön el-

ler doftkällorna. Väder och framför allt 

kanske vindar påverkar, mer än vad vi tror, 

var hunden upplever att doften finns. Oavsett 

vindpåverkan är ju dock doftkällan som skall 

hittas och markeras alltid kvar på samma 

ställe.  

I boken får du tips om hur du kan hjälpa din 

hund när du flyttar träningen utomhus eller 

till en helt ny miljö genom att ta med t ex 

några bekanta behållare som gör att hunden 

får lättare att känna igen sig och förstå vad det 

är den ska göra.  

Hjälp din hund med att under träning och 

inlärning ge den så stor erfarenhet som möj-

ligt. Ska ni tävla senare så blir varken hunden 

eller du så överraskad av de nya miljöerna 

eller annorlunda doftkällorna om den har en 

bred erfarenhetsbank med sig i bagaget.  

Avancera i träningen.  
I kapitlet ”Hur du kan avancera”, ges tips på 

hur du som förare, när du och din hund har 

kommit en bit på vägen i träningen, kan börja 

skapa en struktur i sökarbetet.  

Du kan t ex dela in ett sökområde i grov– och 

finsök. I grovsöket går hunden in i området 

och söker ganska fritt. När du som förare ser 

att din hund snappat upp att det finns en 

doftkälla i området, också gärna kallat 

”change of behaviour”, går du in och börjar 

anvisa hunden vissa specifika områden att 

söka av.  

- I detaljsöket ska hunden jobba metodiskt 

och koncentrerat. I träningen av detaljsöket 

är det viktigt att jobba med små doftkällor 

som gör att hunden måste koncentrera sig 

ordentligt för att finna källan.  

Tomsök.  
I Nose Work precis som i person– och 

specialsök är det viktigt att hunden får lära sig 

att arbeta med så kallade tomsök. Alltså leta 

av ett område där det inte finns några 

doftgömmor eller gömda figuranter, men 

ändå få beröm och uppmuntran av dig som 

förare för ett gott sökarbete. Här gäller det ju 

att ta ut hunden ur sökområdet medan den 

fortfarande söker intensivt och innan den 

dalar i motivation för att den inte hittar något 

som kan ge belöning. Avsnittet om just 

tomsök avslutas med följande rader.  

- Det kan vara bra att ha en sorts ritual med 

en särskild belöning som hunden får efter ett 

avslutat sök, oavsett om det var en gömma 

där eller inte.  

Träna försiktigt.  
Om du tränar i svåra miljöer så var försiktig 

och se till att miljön inte förtar hundens 

intresse för sökuppgiften.  

Variera störningar, liggtider och avstånd till 

doftkällorna!  

Doftprov.  
Ett kapitel ägnas helt åt att beskriva hur det, 

för att få tävla, obligatoriska doftprovet är 

upplagt och fungerar.  

Hundens luktsinne.  
Hundens luktsinne är ju som alla vet fan-

tastiskt och helt säkert ännu bättre och 

känsligare än vad de flesta av oss ibland 

verkar tillskriva våra egna hundar.  

Denna fantastiska egenskap hos hunden som 

inte bara roar oss som gillar att vara aktiva 

och träna och tävla med våra hundar, utan 

också är en otrolig tillgång för polisen, tullen, 

försvarsmakten, samt även sök och 

räddningshundar, är ingen enkel mekanism 
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att förklara, Men även här lyckas författarna 

att göra detta komplexa ämne lättfattligt för 

den vanlige hundägaren.  

Boken avslutas med reglerna för Nose Work 

och beskriver även hur en tävling kan gå till. 

Avslutning.  
Ja, som sagt boken är full av tips inte bara för 

att komma igång, utan även för att komma 

vidare med Nose Work träningen och 

eventuella framtida tävlingar.  

Är du nyfiken på Nose Work eller bara vill 

komma igång och ge din hund en aktivitet 

som du kanske känner att den saknar för att få 

utlopp för all sin inneboende energi? Ja, då är 

det här boken för dig och din jycke. Att boken 

sedan är fullmatad med fina bilder av Sofia 

Olsson, gör den ännu roligare att bläddra och 

läsa igenom.  

Du beställer den direkt hos Kyon Förlag via 

hemsidan www.kyonforlag.se

 
 

INSÄNDARE 
Hej!  

Jag har blivit uppmanad av en annan 

medlem att skicka in den här bilden till 

Affenbladet.  

Melissa aka Airscot Summer Temptation, 7 

år, och jag, Gudrun Wängsell, har tagit 

bussen till ett skidspår vid Tånglöt i Järfälla. 

Melissa tycker inte om att gå till 

busstationen så jag bär henne i "magsäck". I 

ryggsäcken har jag kaffe och smörgås och så 

har jag förstås skidorna. Jag släppte ut 

Melissa och stoppade "magsäcken" i 

ryggsäcken, satte på mig skidorna och så 

skidade vi iväg. Melissa sprang alldeles 

bakom mina skidor och Britta Hammarberg, 

fotografen, fick hålla sig några meter bakom 

för Melissa var rädd för att bli påkörd. Vi 

var ute ett par timmar.  

Nästa gång det blir snö ska jag be Britta ta 

en bild när vi åker skidor också. Det tänkte 

vi inte på den här gången. 
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Från gårdshund till familjemedlem och/eller accessoar 
Av Anne Wedin

Under första delen av 1900-talet hade de 

flesta svenskar fortfarande rötter i lands-

bygden och ett annat förhållande till hus-

djuren. Under andra hälften av 1900-talet 

försvann grisar och kor ur vår närhet. Ännu 

på 1950-talet pågick diskussionen om band-

hundseländet, när hundarna stod bundna vid 

sina hundkojor tio månader om året. Sedan 

flyttade hundarna in i husen. 

Idag när kända personer i tidningsintervjuer 

ska beskriva sin familj tar de ofta med även 

hundarna.  På julkort önskar även hunden god 

jul och många hundar har egna hemsidor på 

internet. Förr hette hundar exempelvis Karo. 

I dag har många hundar människonamn och 

kan heta Wilma, Lukas, Ronja, Fanny, Sven 

eller Gösta. 

För 5–10 år sedan var det närmast otänkbart 

att operera bort en tumör på undulaten för  

3.000 kronor, att klä sin hund i rosa jogging-

overall, att teckna försäkring för hamstern, att 

beställa cowboyutstyrsel till marsvinet och 

köpa bilstol till hunden. 

Det är det inte längre. 

- Vårt förhållande till djur har definitivt 

ändrats, det blev väldigt tydligt under 1900-

talet. Vården av djuren har moderniserats 

och förbättrats, vi har blivit vänligare mot 

våra djur. Men det har också skett ett 

förmänskligande av husdjuren, säger Ingvar 

Svanberg, forskare vid Uppsala universitet, 

som har skrivit flera böcker etnobiologi. 

 

 

Som exempel nämner han att begreppen 

matte och husse, ursprungligen en förkort-

ning av matmor och husbonde, inte längre är 

självklara. Nu är det väldigt många som ropar 

”kom till mamma” eller ”kom till pappa” när 

de ska kalla in sina hundar. Hundarna får sova 

i våra sängar och ibland till och med sitta vid 

bordet och äta. De förvandlas till barn. 

 

ALL DJURSJUKVÅRD ÄR PÅ HUNDENS OCH KATTENS VILLKOR, INTE FÖR 

MATTE OCH HUSSES SKULL

I och med att hunden eller katten blivit en 

familjemedlem är många hussar och mattar 

beredda till stora ekonomiska, och även 

andra, uppoffringar om hunden blir sjuk. 

Ingvar Svanberg, etnolog vid Uppsala 

Universitet berättar om en före detta kollega 

som flyttade till en ny lägenhet på nedre 

botten när det visade sig att hennes hund hade 

höftledsfel och inte kunde gå i trappor. 

Husdjuren förmänskligas i den meningen att  
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man knyter dem som familjemedlemmar på 

ett annat sätt. Den enda gräns som upprätt-

hålls mellan hund och människa i dag är det 

sexuella tabut, säger Ingvar Svanberg. 

Veterinärmedicinen har utvecklats mycket 

bara de senaste tio åren. I dag kan leukemi-

drabbade hundar få cytostatikabehandling, 

diabetessjuka hundar och katter får insulin-

sprutor en eller två gånger om dagen och 

nyligen fick en svensk hund en pacemaker 

inopererad.  

Erica Wiss är klinikveterinär på Albano 

djursjukhus. Hon tycker att det är viktigt att 

all djursjukvård är på hundens eller kattens 

villkor och inte för husses eller mattes skull. 

- När de kommer in med en 18-årig 

diabeteskatt som mår jättedåligt och ägaren 

vill sätta in diabetesbehandling så avråder 

jag. 

Det händer att djurägare tittat på program från 

djursjukhus i USA och föreslår ingrepp eller 

behandlingar som inte utförs i Sverige. 

- Det finns de i USA som har rullstolar till 

bakdelen på diskbråckstaxar och det hoppas 

jag inte kommer hit, avslutar Erica Wiss. 

 

CIRKUS KRING HUNDMAT 

Erica Winberg är hunduppfödare och har 

hållit på sedan 1969.  

- En sådan cirkus det är kring hundmat! Jag 

ser hur bekymrade mina valpköpare är över 

vad hunden ska äta. Ibland kan jag inte låta 

bli att fråga ”Bekymrar ni er lika mycket för 

vad ni stoppar i era barn?” Då kan de 

faktiskt bli lite ställda. 

I dag finns en uppsjö av olika sorters hund-

godis att välja på, medan 70-talsjycken fick 

nöja sig med Frolic. Dagens trend inom 

hunduppfostran är att belöna det som hunden 

gör rätt och inte bestraffa. 

– Det ska vara godis i alla lägen. Vi får 

många hundar som inte är under sin ägare i 

rang, utan jämställda. Idag är vi väldigt 

konflikträdda, rädd att hunden ska bli 

ledsen och inte tycka om en. Det hänger 

väl ihop med barnuppfostran, säger Erica 

Winberg.  

 

TRENDSETTARE OCH MODEIKON 

Hundar, är varelser med måttligt modein-

tresse – men med hög trendfaktor. För inte 

ens jyckar kan helt ducka för modetrender. 

Tyvärr, vill man inflika. Det är ingen tillfäl-

lighet att alltfler chihuahuas och yorkshire-

terriers överges, eller lämnas bort. Att ha en 

liten hund i handväskan – något som den 

tidigare överallt förekommande Paris Hilton 

bidrog till att lansera över världen – är idag 

en lika stendöd trend som Paris Hiltons 

karriär som it-girl. Idag är det snarare franska 

bulldoggar som bör se om sina pensions-

försäkringar. 

Hundar har förstås länge betraktats som mer 

eller mindre moderiktiga, beroende på hur de 

sett ut. Det visar inte minst konsthistorien, där 

vissa raser förekommer flitigare än andra, 

under olika epoker. Kungligheter och 

societetsmänniskor har ofta porträtterats med 

”de allra senaste” modellerna, hundar som 

har importerats eller korsats fram. 

Idag är det snarare inom modevärlden man 

hittar de trendsättande hundarna. Donatella 

Versace visar självklart upp sig på Instagram 

med sin Jack Russelterrier vid namn Audrey 

på jobbet, gymmet och i poolen. Självklart 

bär hunden utsirade halsband från märket. 

Känd från Instagram är även Neville Jacobs, 

den amerikanske modeskaparen Marc Jacobs 

bullterrier. Det vill säga de bedårande hundar 

som ser ut som kompakta grisar med 

pokerfejs. 
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Marc Jacobs Neville Jacobs 

På sitt eget Insta-konto – som har nästan 

190000 följare – visar Neville Jacobs ofta upp 

sig i människokläder av husses design. 2015 

blev han omslagspojke på den amerikanska 

tidningen Paper. Samma år blev han kallad 

för ”den hårdast arbetande hunden i mode-

branschen” av New York Times, som gjorde, 

och lade ut, en videofilm om en dag i hans liv 

på sin hemsida. Tack vare internet och sociala 

medier sprids även information om mode-

skapares hundar snabbare idag, och får dem 

att bli kändisar i sin egen rätt. 

 
Andrea Brodins Yaxi 

Motsvarande kändisfaktor här hemma har 

skapats kring bloggaren Andrea Brodins 

hund Yaxi som även hon bloggar och är med 

matte på stylinguppdrag. Andrea är aldrig 

utan sin hund. En viktig del av Andreas 

varumärke. 

Visste ni att det också finns modellagenturer 

för hundar. Idag anlitas nämligen mode- och 

skådespelarhundar flitigt i allt från film till 

modejobb och reklam. En annan affärsidé, 

som funnits sedan 20 år men som verkligen 

fått ett uppsving är Agneta Hertbris 

Bollemarks Husdjursspinneriet där hon 

spinner garn av päls från hundar, katter och 

andra husdjur. Du kan alltså få garn av päls 

från din egen hund. 

Vill du ha det av din affenpinscher får du nog 

samla ganska länge. 

Även hundmodebranschen har fått en enorm 

utveckling under senare år. En säljare hos ett 

av de större företagen i branschen berättar: 

- När vi för några år sedan tog in täcken med 

lite färg och mönster gick de inte att sälja. 

Men i dag ska det vara mycket mönster, 

kamouflage i både grönt och rosa är jätte-

modernt. Vi säljer mycket huvjackor och 

det finns hela joggingoveraller för hundar.  

Accessoarer blev först populärt bland små-

hundägare.  

I dag kan man köpa halsband i rosa med strass 

även till sin schäfer. Tuffa nitar har gått 

tillbaka, det ska vara glitter och glamour. 

Kläder köps inte bara till nakenhundar utan 

även till lurvigare vovvar. 

– Det är klart att en del hundar fryser, men jag 

tror att det är precis som med våra barn. Vi 

vill gärna ge saker i brist på tid. De som 

lägger ner mycket tid på sina hundar och 

tränar dem i lydnad och spårning i skogen 

köper inte riktigt det här.  

Det sista jag hörde var en som frågade efter 

en bilstol till hunden så att den skulle kunna 

sitta och titta ut. Hon hade sett en sådan på en 

amerikansk internetsida. 
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