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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 samt i klubbens öppna Face-

bookgrupp. 

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  

sekr@affenpinscher.se . 

Ansvarig utgivare för Affenbladet är 

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 

Välkomna in i Affenvärldens gemenskap! 

Nya medlemmar 2015: 

Anna och David Alpen Stockholm, Erika 

Lokander Tierp, Jo Matson Hässleholm, 

Jenny Franzén Malmö, Anna Grevin 

Klågerup, Yvonne Larsdotter Enköping, 

Sonny Gustafsson Bromma, Helle Maj 

Chrysidis Vamdrup Danmark, Paula Åsman 

Granqvist Örebro, Kajsa Sohlberg Västerås, 

Cheryl Crompton USA, Stina Andersson 

Staffanstorp. 

Ett hjärtligt tack  

till de uppfödare som hittills detta år gett tio 

stycken valpköpare gåvomedlemskap:  

Susanne Lundberg, Kennel Caudatus 

Veronica Lange och Maria Borg, Kennel 

Velvet Dandy´s  

Helen Sjölund och Peter Falk, Kennel 

Erlkings 

Artiklar och bilder 
Affenpinscherklubbens styrelse, som också 

är redaktion för Affenbladet, behöver hela 

tiden hjälp av Er medlemmar med bilder, 

artiklar eller åtminstone uppslag till artiklar, 

som kan intressera klubbens medlemmar.



Affenbladet nr 2  2015  Affenpinscherklubben 

3 
 

Innehåll  

ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 

    

Klubbens nyvalda ordförande, Nina 

Karlsdotter säger sin mening. 

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER   5 

 

Nu är även funktionärsgrupperna beslutade 

ÅRETS KICK-OFF OCH 

VERKSAMHETSPLAN                        6 

Årets viktigaste styrelsearbete planerades och 

fastställdes vid en kick-off 

KANSLIHUNDARNA                          8 

   

Ville och Dockan presenterar sig och lär 

känna varandra. 

FAVORIT I REPRIS                            12 

 

Affenpinscher i rampljuset vid SSPKs årliga 

fullmäktigemöte 

AFFENPINSCHERNS 

PERSONLIGHET                                 13 

Bodo Bäckmo ger sin syn på nyttan av MH 

för vår ras 

AGILITY MED MAKKA PAKKA     16 

 

Affenpinschern är en läraktig och aktiv liten 

hund som älskar att träna  

VÄGEN TILL WESTMINSTER         18 

 

Fritt ur artikel i amerikanska affenpinscher-
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En hundägare vet innerst inne att det kommer 

en dag när den fyrfota vännen måste få gå 

vidare 

Kommentar till  
Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2014 i nr. 1-2015  
Av Bodo Bäckmo  

Läser i er trevliga medlemstidning om rasklubbens mentalitetsarbete på sidan 15. Med risk 

att betraktas som den ständigt ”griniga gubben”, vill jag påpeka ett vanligt missförstånd, 

som alltför ofta spökar i resonemangen kring hundars mentalitet. 

MH (Mentalbeskrivning Hund) är INTE främst för bruksraser, som det skrivits i artikeln. 

Provet är vetenskapligt utformat att spegla karakteristiska personlighetsegenskaper hos 

ALLA hundraser. Det är samma signalsubstanser som styr beteendet, oavsett om det är en 

affenpinscher eller en rottweiler. Skillnaden är att ingredienserna i hjärnans hormoncocktail 

varierar i koncentration mellan olika raser, vilket ger variationer i rastypiska beteenden. 

Genom att analysera hundens svar på de standardiserade retningarna under provet, får vi med 

MH fram en personlighetsprofil för den enskilda individen, såväl som för rasen i genomsnitt
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Ordförande har ordet? 
Av Nina Karlsdotter 
Stort tack ska ni ha för förtroendet att leda 

klubben under 2015. 

Vi är ju en liten men naggande god klubb, 

med ekonomiska förutsättningar därefter. Det 

blir förstås stora begränsningar i vad vi kan 

erbjuda medlemmar runt om i landet. Landet 

är långt, medlemstätheten varierande så det 

praktiska tillsammans med begränsade 

ekonomiska möjligheter, är en svår nöt att 

knäcka. 

Glädjande nog så brukar ju Affenspecialen 

dra ihop många hundar och därmed 

medlemmar – det ser vi fram mot i år också! 

Affenspecialen är tänkt inte bara som en ren 

utställning utan besökarna ska kunna hitta 

något som tilltalar bl.a. genom de olika 

tävlingsklasser som arrangeras. 

Affenpinscher – vilken härlig ras! Jag gjorde 

mina första erfarenheter av rasen med min 

Charlie (från kennel Urax) vars födelseår var 

1990. Han blev ju lite av en katt bland 

hermeliner då övriga hundar i huset var några 

dvärgschnauzrar och en mellanschnauzer – 

men det betydde ju inget för Charlie – i hans 

fall hade storleken ingen betydelse – ”störst 

går först” var inte hans devis utan här var det 

viktigare att visa en karsk attityd, vilket han 

lyckades utmärkt med. I hans ögon var han 

större än en grand danois.  Saknaden efter 

Charlie efter drygt 13 år tillsammans 

resulterade i en längtan efter fler affen. Det 

gick dock några år innan jag fick möjlighet att 

skaffa en ny, denna gång hos kennel Airescot. 

Nu har jag fem affen hemma!!! Och bara en 

dvärgschnauzer….. 

De senare årens stora framgångar i första 

hand i utställningssammanhang, runt om i 

världen är ju fantastiska för rasen.  Dessutom 

har svenskfödda hundar från flera uppfödare 

verkligen visat framfötterna och givit en del 

av de europeiska och amerikanska upp-

födarna en utmanande match.  

Om jag tolkar Bodo Bäckmos redovisning av 

MH för affen på mitt sätt och överför det till 

mina hundar så måste jag hålla med om att det 

här att vara samarbetsvillig och lyda blint inte 

ligger för affen OM det inte är kopplat till en 

stor dos GODIS AV BÄSTA SORT – och 

impulskontroll, va´e´de´? Just nu drog de 

iväg så att målarfärgen på altangolvet ryker 

all världens väg (det har de gjort ett antal 

gånger för spåren efter dem ser ut som en stig) 

bara för att nå´n sa nå´t ute….… 

Hoppas vi ses snart (måste rusa och jag är inte 

lika snabb som dom)

 

 

EFTERLYSNING VANDRINGSPRISER 

Nu är det snart dags för nästa Affenspecial och redan till specialen förra året så kunde 

konstateras att några av vandringspriserna inte fanns på plats. Vi vädjar därför till er som vid 

något tillfälle tagit emot ett pris att kolla i era gömmor så att de inte blivit kvar där.  Det är 

så lätt gjort att saker hamnar utanför synhåll och därmed kanske mer eller mindre glöms bort. 

Hjälp oss att låta priserna vandra enligt donatorernas önskan.  Ta med eller skicka det som 

ska vara med på specialen i år.  TACK!! 
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Styrelse och funktionärer 2015 
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: Hans Peterson 

 Lövhagsvägen 30 

 186 94 Vallentuna 

 08-512 40 612 

 070-652 05 05 

 sekr@affenpinscher.se 

Kassör: Helen Sjölund 

 Hosta Karlsdal 151 

 732 72 Fellingsbro 

 070-343 88 00 

 kassor@affenpinscher.se 

Ledamot: Katarina Paulsson 

 Bengt Ekehjelms gata 6 

 118 54 Stockholm 

 08-668 02 02 

 076-869 73 15 

 katarina@affenpinscher.se 

 

 

Suppleant: Veronica Lange 

 Ekbacksvägen 32 

 725 91 Västerås 

 021-505 07, 073-920 33 22 

 veronica@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 

 

 
Vidar och hans franske kompis 

Funktionärer: 

Webbmaster:      Sylvia Johansson, 

                        webmaster@affenpinscher.se 

Avelsrådgivning/valphänvisning: 

 Katarina Paulsson (s) 

 katarina@affenpinscher.se 

Susanne Lundberg (valph) 

 valphänv@affenpinscher.se 

 

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) 

 

Vi önskar alla våra medlemmar en trevlig sommar, 

med förhoppningen att vi ses på Affenspecialen! 

mailto:webmaster@affenpinscher.se
mailto:valphänv@affenpinscher.se
mailto:anne@affenpinscher.se
mailto:katarina@affenpinscher.se
mailto:kristina.gunnarsdotter@tele2.se
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Årets kick-off  

Den 22 mars samlades styrelsen i vad som nu 

nästan skulle kunna kallas KLUBBHUSET i 

Jordbro. En stor och trevlig lokal som vi tack 

vare ägarnas välvilja får nyttja nästan när som 

helst och utan någon kostnad för klubben. 

Fantastiskt bra tycker vi med vår anspråks-

lösa ekonomi. 

En delvis ny styrelse träffades alltså för att 

under trevliga former och med gott om tid 

kunna diskutera och besluta om det nya 

verksamhetsårets huvudsakliga inriktning 

och aktiviteter för såväl ras som medlemmar.  

Dagen inleddes med idéer och livliga diskus- 

sioner i plenum med utgångspunkt i det vid 

årsmötet beslutade förslaget till verksam-

hetsplan. Och nu förstår vi alla i styrelsen vad 

som menas med Brainstorming. 

Styrelsen kom bland annat fram till följande: 

 Rasspecialen bör kompletteras med ett 

intressant ”lunchföredrag” 

 En idébank med uppslag finns så det 

räcker till utgivning av fyra nummer av 

Affenbladet 2015 

 Tyngdpunkten i årets arbete blir att för-

bereda och lägga grunden för kommande 

revidering av RAS 

samt mycket, mycket annat.  

Efter ett par timmars fruktbart arbete intogs 

en gemensam, god lunch. Eftersom vi var i 

Klubbhuset hade Katarina Paulsson, som 

vanligt, stått vid grytorna. Mätta och belåtna 

drog vi därefter igång det regelrätta 

styrelsemötet. Det var årets tredje möte som 

flöt på i god ordning eftersom vi i stort sett 

bara hade ett antal rena beslutspunkter kvar 

efter förmiddagens arbete. 

Nedan följer nu den verksamhetsplan som 

styrelsen beslutade genomföra under 2015. 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2015 

RAS-förberedelser: Affenpinscherklubbens nuvarande RAS (Rasspecifik Avels-

Strategi) ses av SSPK och oss som något av ett föredöme för 

andra rasklubbar. Detta lyckade arbete vill styrelsen absolut 

fortsätta med. Det första steget blir därmed att ta fram en 

lättfattlig och inte alltför omfattande hälsoenkät, som skjuter in 

sig på väsentligheter för vår ras. Gruppen för avelsrådgivning 

och valphänvisning kommer att under året ha detta som en 

huvuduppgift. Vi vet hur viktig och tidskrävande starten och 

hälsoenkäten är, så är det hög tid för detta. 

Sponsorer: Under 2014 hade klubben förmånen av ett större antal generösa 

sponsorer. Vår klubb är ju extremt beroende av dessa för att 

kunna driva verksamheten fullt ut för affenpinschern och med-

lemmarna. Samtliga sponsorer från 2014 ska kontaktas av 

styrelsemedlemmar för fortsatt sponsring. Dessutom ska ett 

antal nya sökas. Klubben har ju ett antal annonsplatser att 

erbjuda såsom hemsida, Affenbladet, Affenspecialen och 

medlemsträffar. 
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Affenbladet: Det är styrelsens uppfattning att vår Klubbtidning fortfarande är 

uppskattad och önskvärd bland flertalet medlemmar och det är 

därför en självklarhet att även under 2015 ge ut denna, inom 

SSPK unika klubbtidning. Notisbladet ges på grund av de nya 

stadgarna från och med i år inte längre ut av SSPK. Ras-

klubbarna erbjöds att tillsammans ansvara för detta. När det 

visade sig vad kostnaden skulle bli för Affenpinscherklubben – 

ungefär samma som för Affenbladet – insåg vi att kostnaden för 

bägge tidningarna absolut inte ryms inom klubbens ekonomi. 

Beslut togs därför att enbart fokusera på att ge ut upp till fyra 

nummer av Affenbladet i år och därmed inte delta i Notisbladet. 

För att både ge nya medlemmar tillgång till äldre Affenblad och 

att ge andra, som är intresserade av vår ras, möjlighet att ta del 

av vår klubbtidning kommer Affenbladet även att publiceras på 

klubben hemsida. 

Marknadsföring: Styrelsen inser att Affenpinschern väcker allt större intresse 

bland hundintresserade och vill absolut ”rida på vågen”. 

Rasmontrar vid utställningar, framgångsrika uppfödare och 

affenpinschrar, hundträffar, hemsida, Facebookgrupp, Affen-

specialen, vårt Affenblad och inte minst enskilda medlemmars 

engagemang att visa och tala för vår ras anser vi alla verkar för 

en ökning och spridning av vår ack så viktiga avelsbas. I slutet 

av året kommer dessutom Hundsport att ha en raspresentation 

av Affenpinschern. 

Affenspecialen: Givetvis kommer styrelsen att även i år arrangera klubbens 

inofficiella utställning, Affenspecialen. Ansvarig är liksom 

tidigare Katarina Paulsson. Specialen går av stapeln i Jordbro 

den 25 juli med Kristina Gunnarsdotter som domare. Som 

vanligt kommer samtliga deltagare att prisbelönas. Många 

klasser och naturligtvis den från förra året så uppskattade ”Kom-

som-du-är-klassen”. Deltagarna kommer även att bjudas på ett 

underhål-lande och informativt föredrag i ett aktuellt ämne. 

Rasmontrar: På Stockholms Hundmässa kommer liksom tidigare Anne 

Wedin att ansvara för en säkerligen minst lika välbesökt monter 

som tidigare år. Styrelsen vill också delta i en SSPK-monter på 

My-Dog i Göteborg.  

Affenpinscherdag: Eftersom styrelsen i dagsläget är ytterst osäker på tid och ekono-

miska möjligheter att genomföra en festlig och instruktiv heldag 

med våra medlemmar och deras apor så har detta arrangemang 

bordlagts tills vidare. Om intresse finns så ordnar vi istället en 

trimkurs under hösten. 
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Kanslihundarna 
Men hej på dig du! En liten affenpinscher-

fröken… Vad heter du då? 

- Jag heter Dockan och jag är här med min 

matte… 

- Jaså, du är också en Kanslihund? Ja jag 

heter Ville och är också en affenpinscher 

som du ser. 

- Kansli..vadå? 

- Ja du vet att alla vi som är här med våra 

mattar och hussar, vi kallas för Kansli-

hundar. Det är bara för att dom och vi 

jobbar på Svenska Kennelklubbens kansli 

och då kallas vi för Kanslihundar. 

 

 
Det är jag som är Ville 

 

- Jaha, det visste jag inte Ville. Vad gör din 

matte då? 

- Min matte heter Åsa och hon är sekreterare 

minsann och håller på med uppfödare och 

kennelkonsulenter. Och vad gör din matte 

då? Eller har du en husse? 

 

 

- Nej min matte heter Yvonne och hon håller 

på med domare som kommer en gång om 

året och så hjälper hon till med 

Assistanshundar, ja det vill säga inte med 

själva hundarna utan med att skicka dom 

papper och ibland får dom fina täcken att ha 

när dom arbetar. 

- Arbetar? Är dom också på kontor? 

- Nej, dom hjälper sina mattar och hussar 

med olika saker, plocka upp strumpor och 

sånt hemma, öppna dörrar och så… och så 

kan dom säga till om deras mattar och 

hussar skulle bli dåliga och behöver hjälp, 

därför ska dom ha täcket på sig när dom är 

ute bland andra människor. 

 

 
…och det är jag som är Dockan 

 

- Jaha, förstår. Har du trevliga jobbar-

kompisar då Dockan? Mina som sitter i 

rummen bredvid är speciella må du tro. En 

heter Gösta och är en riktig engelsk gentle-

man, bulldog alltså, och han har minsann en 

alldeles äkta matta på golvet som han får 

ligga på. Sen finns det dom två fina frök-
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narna i ett annat rum, du kan aldrig gissa 

vad dom heter! 

- Nej vadå Ville? 

- Jo, en heter Agnes Cecilia och den andra 

heter Tindra Doris! Har du hört på maken.. 

Dom är sånadär whippet och trippar förbi 

här lite högfärdigt när dom ska ut under 

lunchen, jaja.. 

 

 
 

- Jag har också kompisar här i min korridor 

Ville, en gammal mopsdam som heter 

Miffy. Jag får klättra hur som helst på henne 

men brukar sluta efter ett tag för hon vill 

inte leka. Sen finns det en jättestor svart 

hundpojke som heter Ecko. Han har en päls 

som är alldeles småkrullig! Över hela 

kroppen! Jag är inte större än hans huvud, 

men han är riktigt snäll mot mig. Det är nån 

slags retriever tror jag… 

- Hur kommer du till jobbet då Dockan? Åker 

du kommunalt? 

- Kommunalt? Nä kommuner vet jag inget 

om.. 

- Äsch du vet ju inget, jag menar åker du buss 

eller tunnelbana? 

- Aha, nej jag åker i min bur som står bak i 

bilen, det tar nästan en timme hit, precis 

lagom att ta en tupplur på. 

- Jag åker också bil fast det tar inte lika lång 

tid. Ibland är min bästis Meja med, hon är 

en boxer och hon är superschysst! Får laja 

hur jag vill med henne, det är ju kul när hon 

är med på jobbet för då blir det inte så 

ensamt på rummet när min matte är på 

sammanträden och så. Har du några kom-

pisar hemma då? 

- Jodå, och dom är mor och dotter, dvärg-

schnauzer. Mamma dvärg är tretton år och 

dottern är sju. Och dom blir så arga på mig 

så dom skriker i högan sky när jag bara för-

söker att få leka med dom. 

- Vad gör du då? 

- Jag brukar nafsa dom lite här och var för att 

se om jag kan få igång dom… 

- Men så kan du väl inte göra Dockan! Det 

gör ju ont… 

- Ja matte brukar skälla lite på mig då, förstår 

att jag måste sluta med det. 

 

 
 

- Hur som helst Dockan så ska vi sträcka på 

oss du och jag för vi är dom enda Affen-

pinschrarna här.  När jag först kom hit till 

kansliet stannade nästan alla som gick förbi, 

nu nöjer sig dom flesta att heja. Hur var det 

när du kom då Dockan? 

- Jo faktiskt var det lite kö här, alla skulle 

titta. Den korridoren som mitt rum ligger i 

är liksom en kort liten bit som är en 
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återvändsgränd, det är ju skillnad med dig 

Ville du bor ju där alla går förbi. 

- Så nu när du också är en fullvärdig 

kanslihund Dockan, ska jag berätta mer 

för dig vad som händer här på kansliet 

och SKK nästa gång vi träffas. 

- Vad roligt Ville, det är ju bra att du förklarar 

för mig. 

- Ja du vet en annan har ju varit här över ett 

år nu så jag har lärt mig ett och annat. 

- Nä du Dockan, nu börjar klockan närma sig 

lunchdags för min matte, då får jag och 

Meja gå ut en stund först. Ska inte du gå ut 

också? 

- Nej min matte jobbar inte hela dagarna, så 

vi har nyss kommit. Jag brukar få gå ut en 

liten stund lite senare. 

- Jaså, ja det är väl bra, för du kissar och 

bajsar väl inte på rummet Dockan? 

- Nej Ville absolut inte… ja, fast idag hände 

det faktiskt en liten olycka..matte var borta 

på nåt möte och jag kunde inte hålla mig.. 

- Usch och fy Dockan, det gör du väl inte om! 

- Nej Ville! 

- Ja nu ska jag iväg ut, hej med dig, vi får 

snacka mer nästa gång. 

 

- Hej då Ville! 
 

Visa vilken rasklubb Du tillhör! 

Affenpinscherklubben har nu till försäljning 

från sin shop 3 st. artiklar, samtliga med 

klubbmärket tydligt tryckt på dem. Stöd 

klubben genom att köpa en artikel eller varför 

inte flera. På de nedan angivna priserna 

tillkommer porto/frakt, ju fler, desto billigare, 

alltså! 

När vi har möjlighet så finns dess artiklar till 

försäljning även vid våra arrangemang, 

montrar mm

 

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 som du väljer själv) 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) 
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Inbjudan till årets Affenspecial! 

 
Affenspecialen 2014 

 

Lördagen den 25 juli, 2015. 

 Dåntorpsvägen 25 i Jordbro strax söder om Stockholm 

Årets domare, Kristina Gunnarsdotter, startar bedömningen kl. 10.00 

Klasser: Valp 4 -6, 6 – 9 mån. 150 kr. 

Junior-, unghund-, öppen och championklass 250 kr. 

Veteranklass 200 kr och Urax-klass 100 kr. 

Urax-klassen bedöms av annan domare (se www.affenpinscher.se). 

From anmäld hund 3 är anmälningsavgiften 200 kr. 

Kostnadsfria klasser, som anmäls till ringsekreterare på plats: 

barn med hund, parklass, seniorklass samt (förra årets succé) en kom-som-du-är-klass. 

Lunch i form av sedvanligt knytkalas aväts gemensamt vid lämplig tidpunkt. 

Kaffe och förfriskningar bjuder klubben på under hela dagen. 

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.  

Sista datum för anmälan och betalning: fredagen den 3 juli. 

Betala avgiften till pg. 643 75 41-3 

För ytterligare anmälningsinformation se http://affenpinscher.se/.  

För ev. frågor kontakta Katarina Paulsson,  

tel. 076-869 73 15, katarina@affenpinscher.se 
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Favorit i repris
Velvet Dandy´s Dartanjang tog hem storslam 

i utmärkelser vid SSPKs årsmöte, eller som 

det oftast kallas fullmäktigemöte.  

Årets Utställningshund 2014 SSPKs 

samtliga raser 

Årets Svenskfödda Utställningshund 2014 

SSPKs samtliga raser 

Årets Utställningsaffenpinscher 2014    

Årets Svenskfödda Affenpinscher 2014 

Dessutom har Dart, som han kallas i vardags-

lag, hunnit med att under 2014 bli amerikansk 

utställningschampion. Vi i klubben är 

givetvis mycket stolta över vår mest 

prominente ”medlem” som, utöver ovanstå-

ende, även innehar följande titlar: 

C.I.B. SEUCH DKUCH NOUCH FIUCH 

AMCH, NO V-11 Jugent Jahre Sieger -11, 

EU Jugent Sieger -11, Helsinki V-11, NO V-

12, DK V-12, Helsinki V-12, NORD V-13, FI 

V-13. 

Affenpinscherklubben önskar Dart och hans 

ägare många fler framgångsrika tävlingsår. 

Dart har fötts upp och ägs av Veronica Lange 

och Maria Borg, Kennel Velvet Dandy´s. 
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Affenpinscherns personlighet; vad visar MH-statistiken? 
Av Bodo Bäckmo 

Vid utgången av 2014 hade vi äntligen fått 

ihop de fyrtio affenpinscher som är ett 

minimum för att göra en första utvärdering av 

nyckeltalen för rasens personlighetsegen-

skaper. Analysen sker enligt de principer som 

redovisades i ”Notisbladet”, nr 3, 2014. Med 

ett så litet underlag, som vi har för affen än så 

länge, är det lämpligt att först studera de två 

övergripande faktorerna Samarbetsintresse  

och Självständighet. I diagramform ser det ut 

så här (varje individ representeras av en blå 

prick): 

 

Vi ser att rasmedelvärdet (röd kvadrat) för 

samarbetsintresse är ca 2,4 och värdet för 

självständighet ca 2,6. Den kritiska frågan är 

nu: ”vad ska vi förvänta oss med tanke på 

rasens bakgrund”? 

Alla Schnauzer- och Pinscherraser har sitt 

ursprung i gårdshundar som avlades för sin 

vaktinstinkt och för sin förmåga att hålla efter 

råttor och andra skadedjur. Det kräver att 

hunden kan arbeta och fatta beslut 

självständigt, samtidigt som den ska ha ett 

rimligt intresse av att samarbeta med 

människan, plus en rejäl portion mod. 

Balansen mellan Samarbetsintresse och 

Självständighet är en rasgruppstypisk 

egenskap. För hundar i FCI rasgrupp 2 finner 

vi att intensiteten i dessa två egenskaper är 

ungefär lika hög, oavsett nivå, medan t.ex. 

vallhundar och retrievers har betydligt högre 

samarbetsintresse än självständighet. 

Dessvärre är det inte ovanligt bland både 

ägare och uppfödare till småvuxna 

”sällskapsraser” att man glömmer rasens 

bakgrund och bara ser den som en chic och 

gosig accessoar och inte förstår vikten av en 

rastypisk mentalitet. Därför är det positivt att 

se hur affenpinschern ”faller på rätt plats” i 

rasgruppen. Samarbetsintresset är i underkant 

i sällskapet, men med tanke på det begränsade 

underlaget har man lyckats bra. 

Hos de flesta arbetande raser utnyttjar man en 

eller flera faser av hundens jaktbeteende, som 

avbryts innan bytet kommer till skada. När 

det gäller mus- och råttjägare har vi i stället 

avlat på att ha ”killerinstinkten” kvar. För att 

lyckas som råttjägare gäller det dessutom att 

vara kvick i rörelse och tanke. Det kommer i 

våra raser till uttryck i en relativt låg 

impulskontroll.      Bild i slutet av artikeln. 

 

 

 

För affenpinschern ska vi därmed förvänta 

oss att se en jämnvikt mellan samarbets-

intresse och självständighet. I självständig-

heten ligger även ett mått av orädsla. 

Kombinationen killerinstinkt, orädsla och låg 

impulskontroll kan vara en mycket besvärlig 

blandning, som ställer stora krav på 
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uppfödarna att välja rätt mentalitet på avels-

djuren. I dagens samhälle används inte affen-

pinschern på det sätt som den skapats för, och 

man måste inom rasklubben diskutera om 

mentaliteten kan få ”glida iväg” åt något håll 

som en anpassning. 

Som underlag för den diskussionen kan det 

vara nyttigt att jämföra den kompletta mental-

profilen med övriga SSPK-raser. Det ser ut så 

här: 

 
(Affenpinscher med lila färg) 

Här sticker affenpinschern ut i två avseenden; 

leklust och förföljande. Generellt ligger 

dvärgraserna lågt på förföljandet. Det kan 

vara ett mätfel som drabbar små hundar, men 

det kan också vara en typisk anpassning till 

en förändrad livsmiljö. Det tycks spegla en 

något reducerad impulsivitet. 

Den låga leklusten, kombinerad med måttlig 

socialitet är orsaken till lågt samarbets-

intresse, och är ett uttryck för att individen 

kan ha svårt att tolka mänskliga signaler 

generellt. Det gör hunden osäker i vardags-

miljöer och ökar dess stressnivå i onödan. Det 

är därför angeläget att avel sker på hundar 

med högre lekintresse än dagens medelvärde 

på ca 1,7. Helst bör nog avelsdjuren upp på ca 

2,5 i lek för att få ett bra genomslag. 

I övrigt är rasen både orädd och med hög 

aggressionströskel samt hyfsat nyfiken. De 

”uregenskaper” vi har hos råttjägarna gör att 

man måste vara extra uppmärksam på mental-

iteten. Affenpinschern är ingen ”Toy dog”, 

formatet till trots! Därför är det viktigt att 

använda en testmetod som lämpar sig för 

arbetande raser med mycket egen vilja. Det är 

skälet till att SSPK rekommenderat rasring-

arna att fokusera på MH och jag hoppas att 

affenfolket nu fortsätter på den vägen, för 

rasens bästa! 
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Agility med Makka Pakka 
Av Ann-Carthrine Westman med bilder av Stefan Borg 

Affenpinscher hade jag knappt sett än mindre 

träffat innan Velvet Dandys började föda upp 

rasen.  Stefan, min sambo och jag har 

schnauzrar och våra grabbar är från VD. Vi 

blev förstås nyfikna på vad det var för små 

filurer, som numer fanns på kenneln. Inte 

hade vi kunnat ana att det skulle flytta in en 

affenpinscher hemma hos oss men ödet ville 

annorlunda. Sommaren 2008 hade Veronica 

en hanvalp kvar, som skulle levereras senare 

än de andra valparna, men det blev inte så. Då 

kom helgen när vi, d.v.s. jag, lånande hem 

honom. Han stal mitt hjärta och min själ och 

han blev kvar, Makka Pakka 

Jag hade inte planerat att träna Makka i 

agility, men han var alltid med när vi tränade 

med våra schnauzrar så, varför inte? Ganska 

omgående märker jag att Affenpinscher, eller 

Makka Pakka eftersom att han är den enda 

Affenpinscher jag har tränat, är jätterolig att 

arbeta med. Han bjuder på mycket beteenden, 

som är användbara vid inlärning och han är 

mycket lättlärd. Det gäller att vara snabb och 

fånga upp det man är ute efter, för det går 

undan och blir det ingen utdelning på det ena 

så hittar han kvickt på något annat. 

 Makka har väldigt höga tankar om sig själv 

och är dessutom fåfäng och svag för beröm. 

Får man honom att tro, att det är han som 

tränar mig att ge honom godis och att det är 

han, som sätter kriterierna för den träningen, 

så blir det ett riktigt bra pass. Eftersom han är 

en smart hund vill han ha utmaningar. Han 

gillar lite trixigare banor och föredrar agility-

klass framför hoppklass.  För de flesta hundar 

är det tvärt om. Det som skiljer de två klas-

serna åt är att i agilityklass ingår de så kallade 

kontaktfälts hindren, balansen, gungan och 

A-hindret. De finns inte med i hoppklass. 

Alla övriga hinder såsom hopphinder, mur, 

tunn-lar, säcken, däcket, långhoppet och 

slalom är med i båda klasserna. Våra 

träningskompisar uppskattar i stor utsträck-

ning att få avsluta träningarna med raka, 

enkla och fartiga banor med hopphinder men 

det är inget för Makka Pakka. Det kan bero på 

att han har en sämre hoppteknik nu på lite 

äldre dagar, än när han var yngre, men vi 
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låtsas i vår fåfänga att det beror på att banan 

är simpel och Makka är smart.  

Det är väldigt annorlunda att jobba på banan 

med en liten hund jämfört med en stor. Där 

stora hundar tar två kliv hinner en liten med 

tio. Det gäller antagligen för alla mindre 

raser. Det innebär att det hinner hända mycket 

mer på samma sträcka med en liten hund. Min 

ambition när jag tränar agility med mina 

hundar är, att de ska ha en god förståelse för 

hindren och att de skall kunna utföra dem 

tekniskt rätt och självständigt. Det ger ett gott 

självförtroende och möjlighet att handla/styra 

hunden effektivt på lite avstånd. Mycket 

praktiskt när hunden är liten. Det kan vara lite 

läskigt, om den håller sig runt fötterna på sin 

förare. Man ser den inte och det är lätt gjort, 

att helt enkelt råka sparka till den eller trampa 

på den.  

 

Slalom är ett av de svåraste hindren att lära 

in. Det består tävlingsmässigt av 8, 10 eller 

12 pinnar och hunden skall alltid gå in till 

höger om första pinne. Makka Pakka hade en 

annan bild av slalom än vad jag hade, när vi 

började träna slalom. Han utförde det utan 

hets med noggrann stil och finess. Jag ville ha 

fart. Slalom är jobbigt och sliter på hunden. 

Det gäller att inte nöta för många pinnar om 

och om igen när man tränar. Vi löste det med 

fyra eller ibland åtta pinnar slalom hemma på 

gräsmattan. Varje morgon efter promenaden 

tog jag som vanligt in alla hundarna i bad-

rummet. Sen fick bara Makka Pakka komma 

ut igen. Varje morgon tränade vi slalom men 

aldrig mer än fyra repetitioner oftast färre. 

Naturligtvis blev han så märkvärdig och full 

av sig själv, att efter några veckor körde han 

självständigt slalom, som en liten vessla.  

Konkurrens och fåfänga är bra drivkraft i 

träning. 

 Vi har lagt ner extra mycket träning på t ex 

säcken, som är en tunnel med släp, som 

hunden ska trycka sig igenom utan hjälp. 

Många underlättar för sina hundar genom att 

lyfta släpet när hunden stannar i tunneln. Det 

aktade jag mig noga för med Makka Pakka. 

Han skulle blixtsnabbt ha börjat träna mig att 

lyfta släpet. Så är det med smartingar. Då är 

det bättre att lyfta släpet direkt innan hunden 

stannat och släppa ned lite mer för varje gång 

hunden går igenom. Tillslut ligger släpet helt 

nere och hunden trycker sig igenom. Säcken 

är ett av Makka Pakkas absoluta favorit-

hinder.  

Så där har vi jobbat med hinder efter hinder. 

Det gäller att ha hjärnan med sig och tänka 

till: vem tränar vem och sedan konsekvent 

hålla fast vid det!   

Lite tävlande har vi också hunnit med. Makka 

Pakka tävlar i storlek Small i klass 2. När man 

börjar tävla börjar man i klass 1. Det finns 

Small, Medium och Large. Klass 1, 2 och 3. 

Alla raser tävlar mot varandra i respektive 

storleksklass. Några riktigt fina lopp har vi 

fått till Makka och jag och några gånger har 

vi tom vunnit. När vi var som mest aktiva, var 

vi den enda tävlande affenpinschern 

registrerad i SBK Tävling i Sverige. Hur det 

ser ut idag vet jag inte riktigt. Vi får väl se, 

om det kanske blir någon tävling den här 

säsongen och om Makka Pakka får välja så 

blir det agilityklass.  

 

Ha en skön sommar! 

Hälsar Ann-Cathrine och Makka Pakka
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Vägen till Westminister med 
GCH Velvet Dandy´s Auntie Dot 
(Tater) 
Ett utdrag ur en artikel skriven av Dan 

Debruin, USA, om deras väg till Westminister 

2012. Den mest prestige fyllda hundutställ-

ningen i USA.  

Översatt av Inez Fryklöf 

med tillåtelse av Dan Debruin 

Hur allt började: 

Vi vet att vi är oerfarna och inte experter, inte 

bara inom rasen affenpinscher utan även i att 

visa hund. Jag vill med denna artikel 

förmedla till er, som läser detta, att det krävs 

en lång resa bara för att komma ända till 

Westminister. Att nybörjare precis som vi ska 

bli inspirerade till att med fantastiska vänner, 

mentorer och lite tur kunna få liknande 

upplevelser med den här fantastiska rasen. 

Vår första affenpinscher kom från Jerome 

Cushman år 2002. Kathryn hade några 

utställningshundar innan dess, men vi hade 

aldrig drömt om att visa någon av dem själva. 

Jerry var en fantastisk hjälp. Han visade vår 

första lilla tik till amerikans champion och 

fick oss att fastna för affenpinscher som ras. 

Vi insåg snabbt att EN affenpinscher aldrig 

riktigt är tillräckligt. Jerry uppmuntrade oss 

att ta steget och visa våra hundar själva efter 

att han gjort vår andra tik till amerikansk 

champion. Så där åkte vi på handlerkurs efter 

handlerkurs, även om vi kände oss 

otillräckliga och ofta skämdes över hur lite vi 

visste. Men vi lärde oss och tillslut hade vi 

tillräckligt med självsäkerhet att prova på 

riktigt. Första gången Kathryn gick in i ringen 

var med en egen uppfödd valp. Hon vann BIS 

valp och vi tänkte ”Hur kul är inte det här och 

det är jättelätt att vinna!”. Självklar är 

verkligheten inte så men vi var helt fast.  

6 år gick av skratt, åk på utställningar, 

husbilsköp och utbildning om rasen. Man kan 

ju inte bara lära sig hur man ska visa dem på 

utställning, trimningen då? Hur gör man så att 

man ser det där vackra ansiktet? Hur mycket 

ska man ta bort? Hur kort gör man manen? 

Hur får man den här lilla perfekta hunden 

presentabel för utställningsringen? Vi har 

haft fantastiska mentorskap från Jerome, 

Melissa Hammond, Alice Linnel, Barbara 

Gresser och många fler. Var och en har 

bidragit till vår kunskap och ökat vårt intresse 

att fortsätta lära och växa i vårat uppfödande 

och utställande. 

Det är fantastiskt hur ett mail till en person du 

aldrig mött kan ha så stort inflytande på ens 

framtid.  Jag blev ”vän” med Veronica Lange 

på Facebook, baserat på hennes vänskap med 

Barbara, och efter att ha sett Dandy (Velvet 

Dandy´s Dipsy) under tiden han var i USA. 

 

Så när Veronica la upp bilder på sin nyaste 

kull, som hade en jättesöt lite röd flicka, 

skickade jag ett mail om hur söt hon var och 

om hon inte redan var tingad, var vi 

intresserade att prata mer om henne. 

Resultatet blev att i februari 2011 flög jag till 

San Francisco för att hämta ett busigt, glatt 

energi knippe, Velvet Dandy´s Auntie Dot, 

som vi nu kallar Tater, eftersom hon har 

färgen av en söt potatis. Veronica hade 

trimmat henne så hon hade en hel röd kropp 

med ett nästan helsvart ansikte. Inte likt 

någon annan affenpinscher vi någonsin sett 

förut. Alla som mötte henne förälskade sig i 

henne, inte bara för hennes utseende utan 
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även för hennes fantastiska personlighet. 

Kathryn brukar säga att hon uppför sig som 

om inte en ond sak någonsin hänt henne. Hon 

är snäll, kärleksfull och litar på alla. Och hon 

älskar utställning. Två veckor senare på vår 

första handling kurs, kallade intruktören, som 

även är ordförande i vår lokala hundklubb, 

kursen för ”the Tater Show”.  

Det var så uppenbart att hon var speciell 

redan från tidig ålder. Så, Tater fick sitt 

amerikanska championat andra helgen på en 

utställning. Innan hon fyllt nio månader 

erhöll hon titel GCH.  

 

Amerikanskt kennel klubb championat/ AKC champion: erhålls genom att erhålla 15 poäng, 

2 majors under olika domare och minst ett poäng utdelat av en tredje domare. 

GCH/ Grand champion: erhålls genom 25 grand champion poäng, 3 majors under 3 olika 

domare, minst ett poäng under en tredje domare och ha slagit minst en AKC champion på 

tre olika utställningar. 

Mer information om amerikanska utställnings titlar och tillvägagångssätt finns att läsa på 

AKC.org

Tater var fortfarande i november fjärde bästa 

affenpinschern och blev därmed förtjänt av en 

inbjudan till the Westminister Show.  

Westminster, som vi hört om och bara trott 

”professionella” och galet rika människor 

fick deltaga i. Vi var så exalterade men hade 

ingen aning vad det egentligen innebar. Var 

bor man (man kan ju inte ta husbilen in till 

centrala New York city)? Tänk om vi gör ett 

pinsamt misstag.  

Finns det speciella regler, som vi inte vet om 

och självklart vad kommer allt kosta?  

Så många frågor och som tidigare vände vi 

oss till våra vänner och mentorer för svar.   

Störst hjälp kom från en van Westminster-

utställare, Alan Waterman. Det visade sig att 

Westminister är precis som vilken utställning 

som helst men med några underbara 

skillnader.  

 

 

 

 

Westmister 
Vinnare 2013 BIM 

 

GCH Velvet Dandy´s 

Auntie Dot (Tater) 

 

 

Hela artikeln finns att läsa i ”Affenpinscher Club of America Newsletter” volume 14. 
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Information från SSPK 

Afffenpinscherklubben ingår tillsammans med ytterligare fyra rasklubbar i Svenska Schnau-

zer-Pinscherklubben (SSPK), vilka även i kommande nummer av Affenbladet disponerar 

denna sida för väsentlig SSPK-information till våra medlemmar.  

Alla ni som är medlemmar i Affenpinscherklubben är också automatiskt medlemmar i SSPK. 

 

Kontaktuppgifter till SSPK 

 

Ordförande: 

Bo Skalin 

Bryggarvägen 8 

814 95 Älvkarleby 

0733-50 26 57 

ordf@sspk.se 

 

 

 

 

Sekreterare: 

Annette Persson 

Lilla Hisinge 

331 96 Värnamo 

0705-08 29 16 

sekreterare@sspk.se  

Kassör utom styrelsen: 

Eva Borg Broberg 

Torstuna Spånga 2   

749 72 Fjärdhundra 

Telefon: 0171-41 12 77, 0707-58 66 75 

kassor@sspk.se

Om ni medlemmar har något ni vill vi ta upp 

i SSPKs styrelsen så kommer vi att 

sammanträda följande datum: 

.26 juli fysiskt möte med rasklubbarna 

.2 september telefonmöte 

.29 november fysiskt möte med rasklubbarna 

 

Utställningar 2015 

Datum Plats Domare 
Sista 

anmälningsdag  

2 augusti Åsarna Cindy Pettersson, DS Internet 2/7 

Papper 25/6 

22 augusti Eskilstuna Karin Ögren, DS 

Siv Jernhake, S p/s & s samt AP 

Internet 3/8 

Papper 27/7 

12 september Höganäs Merete Staehr Nielsen, Danmark, DS p/s, s, v 

Elisabeth Juverud (Olsen), Norge, P, DP, AP 

Vidar Anderssen, Norge, DS s/s, S p/s, s 

Internet 17/8 

Papper 10/8 

 
Nyheter och förändringar fr o m 2015: 

Vi kommer uppmärksamma Barn med Hund och Junior Handling, samt införa parklass.  

Vi ska utse de 3 bästa i Barn med Hund och Junior Handling och den bästa parklassen 

under året. Anmälan till dessa klasser sker på plats till en kostnad av 30 kr. 

Svensk Klubb Vinnare-inteckningar får man numera på ALLA våra utställningar. I och med 

detta nya kommer inga rosetter delas ut i ringen utan man kan köpa dem i sekretariatet.  

De nya reglerna finns att läsa om på vår hemsida www.sspk.se  

mailto:ordf@sspk.se
mailto:sekreterare@sspk.se
http://www.sspk.se/
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En hundägare vet innerst inne att det kommer en dag när den 
fyrfota vännen måste få gå vidare 
Av Anne Wedin  

 

Han kom som ett yrväder in i våra liv. Hann 

knappt hälsa innan han rusade runt med nosen 

i golvet och sökte av 120 kvadratmeter på 

några få minuter. Hans namn var Avanti och 

han var en affenpinscher av lite större modell. 

Vi fick nio och ett halvt år tillsammans. 

Då Avanti kom hade vi redan en mycket 

bestämd affenpinscherdam i familjen. Den 

pigge Avanti försökte direkt sno ett grisöra 

från damen ifråga med ett inte så lyckat 

resultat. Hackordningen var klar och därefter 

levde de tillsammans ett antal år. Då Aussitot 

gick bort alltför ung, bara sju år gammal, var 

Avanti ensamhund ett tag men fick så 

småningom sällskap av Vidar, en affen-

pinscher av mycket liten modell. Avanti tog 

sitt uppdrag att fostra Vidar på ett mycket fint 

sätt. Han vakade över virrpannan Vidar utan 

att vara dominerande. 

Avanti var en oerhört lyhörd och nyfiken 

hund. Ser jag bakåt i tiden har jag en känsla 

av att vi hade klippkort hos veterinären när 

han var ung. Var det inte jordgetingbo han 

trampade i, så var det rosengödning som han 

åt eller så travade han iväg på långa 

walkabouts. Med åren blev han klokare och 

utvecklades till en filosof. Han kunde ligga i 

timmar och kolla på kossor, lyssna på fåglar 

och bara vara

.  

 

 

Vi följdes åt alla fyra på långa promenader i 

bergen och utforskade naturen. Avanti 

älskade att rulla sig i snö och bada på 

sommaren.  

Vi upplevde mycket roliga saker tillsammans 

och med sin klokhet och närhet blev han sin 
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husses största stöd under en mycket lång och 

svår rehabilitering. Avanti vek inte en 

millimeter från sin husses sida. Uppfödaren 

sade många gånger att hon aldrig sett en 

sådan symbios mellan hund och människa. 

Avanti var mycket, mycket speciell och helt 

underbar. 

Efter att ha slängts mellan hopp och för-

tvivlan under några månader med upprepade 

sjukhus- och veterinärbesök och med diag--

nosen pancreatit som varken diet eller annan 

medicinering bet på kom ögonblicket då vi 

insåg att Avanti inte hade ett värdigt liv. En 

tidig morgon gick han vidare.  

Tomheten efter Avanti är enorm både hos 

husse, matte och Vidar. Som fortfarande inte 

hoppar upp i Avantis stol och som under den 

tid som gått sökt sin närhet hos oss på ett helt 

annat sätt än när han kunde kurra ihop sig hos 

sin bäste kompis.  

Men Vidar måste få en kompis och nu är det 

spännande att fantisera om hur han kommer 

att vara. Varje hund är ju en personlighet.

 

Faktaruta om pancreatit: 

Bukspottkörteln är en stor körtel som sitter vid magsäcken och den har två uppgifter. Den 

ena är att tillverka insulin som reglerar sockerhalten i blodet, den andra är att avsöndra 

bukspott till tarmen som innehåller enzymer och bikarbonat. Dessa gör att matsmältningen 

fungerar och gör så att magsyran inte fräter hål i tarmen. 

Om bukspottkörteln retas kan den bli akut inflammerad. Det kan bero på att hunden ätit för 

fet mat under lång tid, men det finns också vissa forskare som säger att det kan hända vid 

skada på körteln eller att det följer i arvsanlagen. Det finns alltså ingen som kan säga exakt 

varför just den hunden fick akut bukspottkörtel inflammation. När hunden får det kan den 

börja kräkas häftigt under det kommande dygnet och tappa aptiten. Den får extrema smärtor 

i buken och vissa hundar skriker av smärta. Hunden kan få diarré och den blir allmänt 

nedgången och den vill avlasta magsmärtan med att stå i böneställning. Det är när hunden 

går ned på frambenen som i busställning. 

Det enda vi som hundägare kan göra i detta läge är att så snabbt som möjligt ta hunden till 

veterinären. Där ges hunden ordentligt smärtstillande och vätska i droppform. Under de 

kommande dygnen ska hunden inte äta eller dricka något för allt som kommer ner i magen 

retar bukspottkörteln. Därför brukar veterinären behålla hunden på stationen för att bevaka 

dropp och smärta. Det är individuellt hur snabbt körteln läker men det tar 3- 4 dagar innan 

det har lugnat sig och hunden så smått kan börja äta och dricka själv. När den väl gör det ska 

den äta ett fettsnålt foder för resten av sitt liv för att hålla bukspottkörteln så frisk som möjligt. 

 

Glöm inte vår egen sparbössa! 

Den här lilla figuren dyker upp vid våra arrangemang. 

Uppskattar du det vi gör och det du just varit med om så 

lägg gärna en extra slant i bössan. 

Inget bidrag är för litet 
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Ett speciellt tack till Anna Grevin och Stefan Borg för illustrerande bilder. 

Nästa nummer av Affenbladet beräknas utkomma om ca 3 månader. 


