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Ordförande har ordet
Av Nina Karlsdotter
Just nu är vi inne i en period då arbetet ”lunkar”
på. Jag vill dock framföra styrelsens uppskattning
över att det stora arbetet med kommande RASrevidering påbörjats. De ansvariga för det arbetet
tar sin uppgift på allvar och jag hoppas att ni
uppfödare och hundägare också gör det och
hörsammar uppmaningarna om att fylla i och
skicka in valp-/parningsenkäter på alla kullar –
även sådana som ligger tillbaka i tiden och som
inte tidigare skickats in.
Lite längre fram så kommer en hälsoenkät att
skickas ut till medlemmarna och det är där ni
kommer in – för rasens framtid och hälsa är det
mycket viktigt att klubben får in den information
som enkäten frågar efter.

Edit 2 veckor

Klubbens huvudarrangemang – Affenspecialen –
avhålls den 27 augusti i Eskilstuna – annons finns
på annan plats. Årets domare är Dodo Sandahl som
har sitt ursprung inom terrierkretsar och äger och
föder upp airedaleterrier. Hon är också en mycket
skicklig trimmare och ”förstår sig på” strävhåriga
pälsar. Kuriosa: hon kör veteranmoppe!!
Jag har känt Kristina Gunnarsdotter, kennel Urax
(se andra artiklar i tidningen) i ca 30 års tid, från
början i borderterriersammanhang. När mitt
intresse vaknade för affenpinscher var det just
Kristinas första hundar som väckte detta och när
jag så beslöt att se närmare på rasen så vände jag
mig till Kristina. Vi bokade in ett besök där jag
skulle ”kolla in” och eventuellt köpa en valp. Väl
på plats så ”överfölls” vi av ett antal valpar (från
två kullar) och detta trevliga möte gjorde att vi fick
med oss Urax Pierrot (född 1990) hem och jag var
fullt beredd att ta med två. Så där ser ni,
beroendeframkallningsfaktorn är verkligen stark
redan tidigt.
Stor avundsjuka och något överdrivna beskyddarinstinkter har framkallats av vår lilla Edit, 6
veckor. Mormor, farmor, faster och kusin har alla
ansett att de faktiskt kan detta att ta hand om gullig
unge bättre än mamma Sigrid. Sigrid är minst av
våra hundar men har visat stor pondus i detta fall
och också åtnjutit respekt. De andra ”mammorna” har dock ljudligt kurrat med varandra och
ibland också varit skarpa i rösten, vilket Edit
fullständigt nonchalerat.

Nu vid 6 veckor verkar det helt naturligt för henne
att ha fem ”mammor” som putsar baken, leker,
stjäl hennes leksaker (har ni tänkt på hur långa
”armar” en affen kan få när det gäller att fiska ut
något bakom ett nät eller galler!!) och försöker äta
upp hennes mat..?! (Undrar hur de tänker att Edit
ska bli stor och stark utan mat??)
Vi ses och hörs,
Nina
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Nya styrelsemedlemmar
Åsa Blomqvist
"Hej! Jag är ägare av en boxer och en affenpinscher,
har haft en mycket blygsam uppfödning på två
boxerkullar och en dvärgschnauzerkull. Jag jobbar
sedan 2002 på SKKs kansli numera som sekreterare i
Uppfödar- och kennelkonsulent-kommittén. 2013
skaffade jag mig min första affen. Jag är väldigt
förtjust i min nya ras och det ska bli väldigt roligt att
hjälpa klubben med att vara sekreterare!"

Daniel Granqvist
Sedan 2004 har Daniel med sin fru Paula kennel
Aangenaam och föder upp shiba. De är lyckliga ägare
till en affenpinscher sedan våren 2015. Daniel sitter
även i styrelsen för Svenska spets- och urhundsklubben och är auktoriserad ringsekreterare. Daniel arbetar
som jurist och bor med Paula i Örebro.
Pia Witt
Jag bor på landet utanför Enköping med sambo och
sedan ett halvår även två affenpinschrar. Dart som är
inneboende och Bengt som jag nyss köpt.
Då jag tidigare endast haft stora hundar fanns inte
tanken på att skaffa en så liten hund, men för något år
sedan kom vår yngsta sons flickvän hem till oss med
sina Affen, då kände jag inte ens till rasen och dessa
små varelser stal våra hjärtan. Tack Inez!
Förutom hund är mitt stora intresse motorsport och då
ffa motorcross och enduro.

En vädjan till alla våra uppfödare.
Kom ihåg, snälla ni, att fylla i och skicka valp-/parningsenkäter till oss!
För att möjliggöra en så bra översyn och vid behov revidering av gällande RAS så är det nu
viktigare än någonsin att vi får in ifyllda enkäter för ALLA valpkullar ni avlar och avlat
fram.
Skicka enkäterna till sammankallande i vår RAS-grupp tillika valphänvisare
Susanne Lundberg, sp.lundberg@telia.com

3

Styrelse och funktionärer 2016
Styrelse:
Ordförande:

V. ordförande:

Sekreterare:

Kassör:
(suppleant)

Nina Karlsdotter
Grällsbovägen 16
740 45 Tärnsjö
0292-509 19
0722-51 07 17
ordf@affenpinscher.se
Yvonne Larsdotter
Vallby-Mällby 8
745 98 Enköping
070-792 03 01
vordf@affenpinscher.se
Åsa Blomqvist
Blåmesvägen 1
186 47 Vallentuna
072-527 49 08
sekr@affenpinscher.se
Pia Witt
Giresta Furuby 9
749 62 Örsundsbro
070-343 88 00
kassor@affenpinscher.se

Ledamot:

Ledamot::

Suppleant:

Suppleant:

Suppleant:

Funktionärer:
Webbmaster:

Sylvia Johansson,
webmaster@affenpinscher.se
Avelsrådgivning:
RAS
Susanne Lundberg (s)
sp.lundberg@telia.com
Valphänvisning: Susanne Lundberg
valphänv@affenpinscher.se

Katarina Paulsson
Ekebydalsvägen 28
182 65 Djursholm
08-668 02 02
076-869 73 15
katarina@affenpinscher.se
Hans Peterson
Lövhagsvägen 30
186 94 Vallentuna
070-652 05 05
hans@affenpinscher.se
Anne Wedin
Polhemsgatan 6
112 36 Stockholm
08-654 58 39
072-180 27 14
anne@affenpinscher.se
Inez Fryklöf
Timmermansgatan 6
Lgh 14402
722 14 Västerås
070-343 88 00
inez@affenpinscher.se
Daniel Granqvist
Lundagårdsvägen 23
702 29 Örebro
073-153 25 38
daniel@affenpinscher.se

PR, information: Anne Wedin (s)
anne@affenpinscher.se
Utställning:
Yvonne Larsdotter (s)
vordf@affenpinscher.se
Valberedning:
Revisorer:

Inger Ny Nilsson (s)
inger@schnauzer.nu
Ingvar Borg
Peter Lundberg

ETT FÖRTYDLIGANDE
Kennel Erlkings med dåvarande styrelsemedlemmen Helen Sjölund har meddelat att den
Affenpromenad som genomfördes sommaren 2015 tillkom på Kennel Erlkings initiativ och
att det följaktligen inte var Affenpinscherklubbens styrelse som initierade promenaden, vilket
felaktigt angavs i förra numret av Affenbladet.
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Kanslihundarna - 5
- Nämen Dockan! Long time no see!
Du säger alltid så konstiga saker Ville…

mat och dryck till alla, och våran chef Ulf
Uddman är också med och hejar på alla.

- Närå, det betyder att det var länge sen vi Då förstår jag varför matte lagt sig i
hårdträning..
sågs! Är allt bra med dig?
Jadå, det var jätteroligt att få komma och - Och sen förstår du Dockan så ska det bli en
jobba lite och roligt att få komma in på ditt personaldag på Tullgarn, ett slott söder om
rum, men nu får vi sluta leka för jag blev Stockholm, där är någon slags mässa som
trött… annars då, har det hänt något speciellt har med jakt och fiske att göra. Dit ska vi få
åka, och jag har hört att de som vill får ta
här?
sina hundar med sig! Det blir förstås
- Näe, inge särskilt, alla jobbar på med sina arbetsuppgifter också.
uppdrag från KF. Neej nu är det väl mer på
Oj det låter spännande! Jag vet att matte sagt
personalsidan det händer saker.
många gånger att vårat kansli är världens
bästa arbetsplats! Men du Ville, jag måste
nog tillbaka nu och jobba lite innan vi ska åka
hem.
- När kommer du nästa gång?
Jo jag hörde att matte sa att det blir på tisdag
nästa vecka, men det dröjer inte länge nu
innan hon jobbar som vanligt.

Ja, matte har ju sagt att hon ska vara med på
Blodomloppet i år också!
- Det är ju bara en av de fantastiska grejer
som man ordnar för personalen här på
kansliet.
Kan du berätta om Blodomloppet Ville, jag
vet inte riktigt vad det är?
- Jo det är en enklare motionstävling för barn
o vuxna, promenad eller löpning, sponsras
av ICA. I Stockholm är det på Djurgården
den 9 juni på kvällen. SKK betalar anmälan
för sina anställda, det är för att uppmuntra
att man tränar för sin hälsa. Vi, eller rättare
sagt, våra mattar och hussar får en tröja i
grönt förstås, med texten Team SKK. Sen - OK, vi ses igen Dockan!
blir deltagarna mottagna vid målgången av Ja hej då Ville, tack för lek o pratstund och
kansliets Aktivitetsgrupp som har med sig hoppas du har nåt roligt att berätta nästa gång!
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Kristina Gunnarsdotter, Affenpinscherklubbens ”grand lady”
Av Katarina Paulsson med hjälp av Helena Norling, Anita Andersson och Tina Jansson

Kristina Gunnarsdotter, som har kennel Urax
tillsammans med sin dotter Helena Norling,
har nu dragit sig tillbaka från sina uppdrag i
Affenpinscherklubben och lämnar därmed
över stafettpinnen till andra affenpinscheruppfödare och ägare. Det är inte en överdrift
att säga att Kristina är svår att ersätta i
klubbarbetet. Efter mina egna 10 år som
affenägare och som medlem i Affenpinscherklubben har jag förstått att Kristinas namn
under många år nästan var synonymt med
Affenpinscherklubben, att hennes arbete i
klubben är mycket gediget och att vi faktiskt
bland andra har henne att tacka för att vi har
en Affenpinscherklubb.
Kristina berättade för mig att fascinationen
för våra söta svarta små nystan började redan
då hon var barn, att hon hade sett två hundar
som hon tyckte var jättefina när hon var liten
men att hon inte då visste vad det var för ras.
Senare förstod hon att det var affenpinscher
hon hade sett. Rasen hade alltså funnits i
Sverige tidigare men på 80-talet fanns det
inga så 1987 importerade Kristina sin första
affenpinscher från England. Det var en tik
som hette Tonsarne Colombine. Kristina
poängterar att hon inte var den första som
importerade rasen på 80-talet. Ett år tidigare
hade Birgitta Westergren, kennel Laroccas,
köpt en affen men det visste inte Kristina
eftersom den hunden satt i karantän när
Kristina köpte sin. 1989 fick Kristina sin
första affenkull och hennes uppfödning av
affenpinscher var igång.
1992 började Kristina skriva en affenspalt i
Notisbladet och den 12 september samma år,
i samband med SSPKs utställning, arrangerades en affenträff där Affenpinscherklubben bildades.
Kristina var klubbordförande i många år,
först från starten 1993 fram till 1998 och

Kristina som domare i Affenspecialen 2015
BIS

sedan igen mellan 2000 och 2005. Förutom
det var hon, för att nämna några få saker, med
i arbetet med klubbens fina RAS-dokument
och aktiv i arbetet med avelsfrågor. Hon
skrev dessutom hyllmetrar i Affenbladet samt
drog ett tungt lass i många år med arbetet runt
våra Affenspecialer. Inför Affenspecialen
2015
blev
Kristina
tillfrågad
av
klubbstyrelsen om hon ville döma Affenspecialen, hon tackade ja och gjorde succé
med sitt öppna och hjärtliga sätt att döma.
Kristina har under åren importerat många
hundar, minst ett 10-tal, bland annat från
England och Finland och Uraxhundar har
exporteras till bland annat Norge, Finland och
England. Några Uraxhundar är till och med
stamhundar i andra kennlar. Kristina var även
försigkommen och i framkant och gjorde ett
tidigt försök med att inseminera frusen
sperma, dock utan resultat.
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INT UCH NORD UCH NV-95 SE V-95-96-97-98 SKBV KB-HV 98 Urax Boheme

När det gäller hennes avel har många Uraxhundar varit framgångsrika i utställningsringen. För att nämna några INT UCH NORD
UCH NORD V-95 SE V-95-96 SE V-97 SE
V-98 Urax Boheme, INT UCH NO UCH SE
UCH Urax Pajas, SE UCH SE V-99 Urax Alf,
INT UCH NORD UCH Urax Pajas Flicka,
LPI SE UCH SE V-04 Urax PR, SE UCH SE
V-04 Urax Yenka, SE UCH SE V-12 Urax
Maräng och FI UCH SE UCH SE V-12 SE V13 Urax Muffin. Under några år hade
Kristinas dotter Helena kennel Comon och
under detta prefix kan även SE UCH SE V06 Comon Blomma, SE UCH SE V-04
Comon Facit, EE CH FI UCH, INT UCH SE
UCH Comon Britannia och DK UCH NORD
V-99 SE UCH SE V-00 SE V-01 SE V-99
Comon Bonadea nämnas, då de alla härstammar från Uraxhundar. Kristina och Helena
hade som ni förstår redan då ett tätt
samarbete. Sedermera bestämde sig Kristina
och Helena för att arbeta under samma
kennelnamn så numera ingår även Helena i
kennel Urax.

Jag själv träffade Kristina 2006 då min man
och jag planerade att köpa vår första
gemensamma hund. Vi hade aldrig sett en
affenpinscher men föll för deras utseende och
karaktär i en hundbok. Vi bestämde oss för att
kontakta en uppfödare och fråga om vi fick
komma och titta på rasen. Vi ringde till
kennel Urax och fick svaret att det var bara att
komma förbi den kommande lördagen. När vi
väl var på besök hos Kristina stod det klart att
detta var den typ av hund vi letat efter. Vi
ställde oss på en väntelista och efter ett tag
fanns en valp till oss, Urax Jetset ”Lakrits”.
Det var min början som affennörd, men det är
en annan historia.

Urax Jetset ”Lakrits”
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Ökat antal hundar i trafikolyckor
Minst 630 hundar drabbades förra året av allvarliga skador och död i trafikolyckor,
visar statistik från Agria Djurförsäkring. På tre år har olyckorna ökat med mer än 20
procent och utvecklingen går i helt fel riktning. Mest drabbade är jakthundar och
blandrashundar.
Om hunden har tur och överlever kostar
medelskadan cirka 10 000 kronor att
behandla hos veterinären, medan en
allvarligare skada kan kosta upp mot 30 000
kronor.
Förutom att hunden skadas eller i värsta fall
avlider, riskerar den att utsätta andra
trafikanter för fara och orsaka större olyckor.
Trafikdöden är den i särklass vanligaste Koppel och reflexer är svaret på frågan vad
dödsorsaken bland hundar och varje år drab- hundägare enklast kan göra för att skydda sin
bas hundratals hundar. Troligen är mörker- hund i trafiken.
talet mycket högre än så.
Antalet hundar som drabbats av
I Agrias statistik visar tydligt att hundraser trafikolyckor åren 2013-2015:
som används inom jakt och blandrashundar är
mer utsatta än andra typer av hundar och lever  2015 – 630 hundar
farligt i trafiken. Jakthundar rör sig fritt i skog  2014 - 583 hundar
och mark och kan vara svåra att kontrollera.
 2013 - 521 hundar
- Tyvärr är det alldeles för många hundar som
Undvik att hunden drabbas av trafikdrabbas av olyckor i trafiken. Samtidigt som
olyckor:
dödligheten för människor har en positiv,
nedåtgående trend ser vi motsatsen för våra  Använda reflexer, gärna i kombination med
fyrbenta vänner. Här borde vi hundägare ta ett en liten lampa
större ansvar och lära oss hur vi bättre kan  Hålla hunden kopplad, särskilt när du
skydda våra djur, säger Patrik Olsson, promenerar nära trafikerade vägar
affärområdeschef smådjur, Agria Djurförsäk Träna hunden - en lydig hund som kommer
ring.
på inkallning eller stannar på kommando
Framför allt sker olyckor mellan september klarar sig bättre
och februari då inkommande trafikolycksärenden till Agria ökar. Ökningen under  Skippa flexi-koppel – alltför ofta sker
olyckor eftersom hunden går fem meter
vinterhalvåret beror troligen på flera orsaker.
framför ägaren
- Mörkret är naturligvis en stor bov som gör
att hunden är svår att upptäcka samtidigt som  Även reflexer på hundföraren ökar hundens
väglaget är sämre. Under den här perioden är trygghet
också fler jakthundar i rörelse, säger Patrik
Olsson.
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Information från SSPK
SSPKs styrelse började i april att ge ut ett digitalt nyhetsbrev med information från SSPKs
styrelse och dess arbetsgrupper. SSPK-nytt som det heter, kommer att variera i tjocklek och
utgivningstillfällen.
SSPK slutade med klubbtidning från och med 2015 och de tidningar som kommit ut i namnet
Notisbladet har varit en gemensam klubbtidning för rasklubbarna för schnauzer, dvärgschnauzer, pinscher och dvärgpinscher.
Det första numret av SSPK-nytt kom ut i april och där presenterade SSPKs styrelse alla
vinnarna i årets hundtävlingar.
SSPK-nytt publiceras på SSPKs hemsida www.sspk.se
KONTAKTUPPGIFTER TILL SSPK
Ordförande:
Bo Skalin
Bryggarvägen 8
814 95 Älvkarleby
0733-50 26 57
ordf@sspk.se
Kassör utom styrelsen:
Eva Borg Broberg
Torstuna Spånga 2
749 72 Fjärdhundra
071-41 12 77
kassor@sspk.se
Ledamot:
Bodo Bäckmo
0767-95 09 60
bodo@sspk.se

Vice ordförande:
Annelie Finnebäck
Utflyktsvägen 11
705 92 Örebro
0761-05 54 45
annelie@sspk.se
Ledamot:
Christina Ling-Larsson
0705-12 6 018
christina@sspk.se

Sekreterare:
Annette Persson
Lilla Hisinge
331 96 Värnamo
0705-08 29 16
sekreterare@sspk.se
Ledamot:
Marie Christine Lindgren
08-712 44 71
mariech@sspk.se

Ledamot:
Carina Andersson Rapp
0704-08 30 48
carina@sspk.se

Styrelsemöten 2016:
7 juli - telefonmöte
8 oktober - fysiskt möte
med rasklubbarna
13 december - telefonmöte

UTSTÄLLNINGAR 2016 MED NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR FR O M 2016
Vi kommer att dela ut SKBV rosetten i ringen till dem som får sin 3:e inteckning och
erhåller titeln på utställningen, som vi gör med championrosetten. För ni som vill ha
diplom, säg till i sekretariatet.
ISPU inteckning får de hundar som vinner de olika klasserna med CK
Datum
2 juli
16 juli
7 augusti
28 augusti
3 september
10 september

Plats
Borås
Piteå
Åsarna
Eskilstuna
Högbo
Höganäs

Domare Affenpinscher
John Rowton, Canada
Patric Ragnarsson
Lars Widén
Per Svarstad
Fernando Quilis Bonet, Spanien
Simone Wachholder, Tyskland

Sista anm.dag
30 maj via internet
20 juni via internet
4 juli via internet
1 augusti via internet
8 augusti via internet
15 aug. via internet

För fullständig information se www.ssspk.se
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Intervju med Kristina Gunnarsdotter, Kennel Urax
EN KORT PRESENTATION AV DIG
SJÄLV:
För er som inte känner mig kan jag berätta att
jag heter Kristina Gunnarsdotter och innehar

kennel Urax sedan länge och från 2007
tillsammans med min dotter Helena Norling.
Jag är 73 år vilket betyder att jag har haft ett
långt liv med hundar.

Från Kristinas 70-årsdag med barnbarnet Caroline Norling

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR
FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET
INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖDNING:
Innan jag till slut skaffade hund letade jag
mest efter raser i större format. Eftersom jag
arbetade heltid behövde jag hjälp med
rastning. Min mamma som bodde i närheten
lovade att hjälpa mig men ställde krav på
hundens storlek. Nu fick jag börja leta ras i
mindre format. Plötsligt satt han där, en röd
strävhårig hund med svarta mjuka öron. Det
var en borderterrier. Hundens matte Lotta
hjälpte mig att leta valp och 1972 köpte jag
en tikvalp med tanke på uppfödning. Fram till
senare delen av 1980 talet hade jag bara
borderterrier.

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA
AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST
DENNA RAS?
I mitten av 1980 talet kom Helena hem till
mig och berättade att hon hade sett en helt
underbar liten svart hund i en cykelkorg. När
hon beskrev hur den såg ut sa jag att det måste
vara en affenpinscher (vilket det inte var
förstod vi senare). Affenpinscher vad är det
undrade Helena. Jag kom ihåg att när jag var
barn fanns det en dam med två affenpinscher.
Vi blev nyfikna och började läsa och leta
uppgifter om rasen. Det fanns ingen
affenpinscher i Sverige då. I boken All
Världens Hundar uttryckte författaren ” Att
den inte blivit så populär beror nog på dess
temperament”. Vi tänkte att det var en argsint
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liten hund. Samma år skulle jag åka till Crufts
för att titta på borderterrier och vi bestämde
att jag skulle titta närmare på rasen
affenpinscher. Den första jag träffade på var
Toni Teasdale med ett helt knippe
affenpinscher. Vi hade sagt att om man kunde
sätta ner handen till dem så skulle vi titta
vidare på rasen. Jag ringde Helena och sa att
”Man kan stoppa ner hela ansiktet.” Jag satte
mig på golvet och blev helt överfallen med
kärlek. Och tänk de hade svans!!

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER
DU HÖGST HOS EN AFFEN?
Det jag värdesätter mest hos affenpinscher är
att jag blir så glad. De får mig att skratta så
ofta. De har ju ett ansikte med ögonen rakt
fram och så gör de så tokiga saker. Vad jag
också gillar är att de är så ägarmedvetna och
vill vara till lags. Det är inga problem att ha
en vuxen affenpinscher okopplad. Ett
problem är att de är så beroendeframkallande
att man sällan nöjer sig med en, men de tar ju
inte så stor plats.

Ett gäng Tonsarneaffenpinscher

Antagligen tyckte Toni att jag var tillräckligt
knasig för ett år senare fick jag köpa tikvalpen
Tonsarne Columbine ”Gizmo”. Tonis man
Neil var lite tveksam att valpen skulle så långt
bort, men det gick över sedan han lärt känna
mig. Jag/vi har under åren köpt flera
Tonsarne hundar. Även från Wendy Boorer
kennel Furstin och Delia Shepherd
Avantgarde har vi fått köpa värdefullt avelsmaterial.

INT UCH NORD UCH
NV-95 SE V-95-96-97-98 SKBV KB-HV 98
Urax Boheme
Årets svenskfödda schnauzer/pinscher
(SSPK) 1998

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA
EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER?
På frågan om valpköpare frågar efter meriter
kan jag väl säga att det beror på. Det är ju ofta
andra uppfödare som vill skaffa en
affenpinscher som andra ras och de vill
naturligtvis att föräldradjuren ska vara
meriterade. Andra valpköpare frågar kanske
inte så mycket men jag berättar.

Ch Furstin Front Runner
BIS vid Affenspecialen 1997

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.
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När jag väljer hanhund till mina tikar väljer
jag naturligtvis den typ som jag tycker om.
Jag tittar på vilka linjer han har i stamtavlan,
om de är intressanta för mig. Nu är ju inte
utbudet så stort och det är viktigt att inte avla
för tätt. Vi måste använda fler hanar inte bara
de vinstrika för att behålla rasen frisk. Det
innebär att det inte alltid blir så jämna kullar.

SUCH Avantgarde Lady Lycestrata
BIS vid Affenspecialen 2002

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR?
Det är klart att tikarna som ska gå i avel ska
vara meriterade, men det kan hända att jag
använder någon omeriterad just för att få
bredare avelsbas, eller att hon har någon linje
som jag vill behålla.

Spännande händelser har varit i samband med
flygtransporter. När jag började med
affenpinscher var det så mycket lättare att få
en valp från Storbritannien till Sverige. En
resa som jag inte glömmer ska jag berätta om.
Vi skulle vara på flygplatsen två timmar före
avgång men på stora skyltar står ”KÖ I
TUNNELN” En och en halv timme kvar när
jag kom fram. Det skulle gå bra men nu var
det nya bestämmelser. Det skulle finnas en
vattenskål fastsatt i buren som skulle fyllas på
via en tratt på utsidan. Min biljett gick inte att
boka om. Efter tvekan hjälpte personalen mig
att ringa en djurorganisation. Jag skulle få
hjälp men tiden….. !!!! Det blev dyrt och det
var bara 30 minuter kvar till avgång. En
personal sprang med buren till planet. Vi kom
hem !
Vid ett annat tillfälle skickade Wendy Boorer
Furstin Front Runner från Birmingham.
Valpen kom alltså som frakt. Hon skulle
besiktigas av en veterinär som kommit dit
bara för hennes skull. När jag skulle hämta
henne sa fraktpersonalen att det inte fanns
någon valp på det planet. Eftersom Wendy
skulle ha hört av sig om hon inte hade skickat
valpen blev jag desperat. Ni måste leta på
planet sa jag. Någon tog en bil och åkte ut.
Hon fanns i kabinen. De hade tyckt att hon
skulle slippa åka i lastrummet. Sedan hade
ingen tänkt på henne när de skulle av.
Veterinären tyckte att hon hade supertemperament.

HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA
DIN/ERA HUNDAR?
Affenpinscher är väldigt aktiva i sig själva.
Jag blev tidigare skrämd och har inte varit så
intresserad av lydnadsträning. Det blir mest Ja, även den här resan slutade lyckligt.
skogspromenader. Däremot uppmuntrar jag
mina valpköpare att både gå valpkurser och
prova på andra aktiviteter. Har man fler
hundar leker de väldigt ihärdigt på tomten
också. Jag tröttnar aldrig på att titta på dem
när de rusar omkring.
BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNANDE ELLER ANNORLUNDA SOM DIN
HUND/HUNDAR GÖR/GJORT!
Hedenhös Urax
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30 affenpinchrar i Ulriksdals Slottspark
Av Anne och Lars Wedin

Det var fantastiskt att se 30 affenpinschrar
och 3 schnauzrar träffas och leka. En del var
lite blyga och reserverade andra mer framfusiga och började genast kampa och visa
musklerna. Detta gällde framför allt unghundarna av manligt kön.

Solen lyste och vidhängande hussar och
mattar fick tillfälle att bekanta sig med
varandra. Vitsippor och blåsippor samt ett
och annat körsbärsträd i blom skapade en
vacker ram till vår promenad.

Vi fick massor av tillfällen att berätta om
rasen och hur kul man har med dem.
Eftermiddagsfikat i Ulriksdals trädgårdar
lockade dessutom flera av oss att köpa
pelargonier.

Nu funderar jag på att förlägga nästa
affenpromenad till Djurgården med fika på
Rosendal i september. Datum kommer att
läggas ut på hemsidan.
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Bröderna Bus (Vale och Hugin)

Det är faktiskt jobbigt att va´ filmdiva

I mars fick vi börja på ett hundfritis alldeles
nära mattes kontor. Om inte Hugin varit så
pigg och glad i att skälla så fort någon kom
eller gick hade vi fått vara på kontoret. Men
det var inte en så dum idé av matte att skriva
in oss på fritis. Vi har fått leka med en massa
olika hundar. Vi är speciellt roade av tjejerna
– speciellt Maggan och Stina som är
jättetjusiga. Vi blir fotade hela tiden vi är ut
på promenad eftersom Maggan och Stina är
Vita Bichon Frisé–flickor och vi är svarta och
extremt stiliga.

nyfikna och riktiga teaterapor. Fritisfröknarna säger att vi varit busigare än vanligt den
här veckan. Vale, som vet väldigt mycket, har
berättat att vi ska få gå på röda mattan när det
är premiär – men jag vet inte varför. Han
säger att det ingår när man är skådis och att
man får sätta tassavtryck på beundrarinnor.

Det skulle vara häftigt! Matte och husse
tycker att detta börjar stiga oss åt huvudet och
att vi snart måste åka till Combloux för att
lugna ner oss bland kor och hästar. De tröttmössorna påpekar också för oss att vi kan bli
Hela denna vecka har det varit ett TV-team bortklippta för att vi ibland burit oss dumt åt.
som spelat in allt vi gjort under dagarna på Men först ska vi njuta lite av att vara kändisar
fritis och Husse har blivit intervjuad om på Kungsholmen.
rasen, hur vi är att leva med, flyga med och Matte kommer säkert att berätta om vi blir
lite annat. Det har varit mycket spännande bortklippta i nästa nummer. Till dess – ha en
och alla är ense om att vi är väldigt sociala, fin sommar önskar Hugin och Vale.
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Lydnadsträning och aktivering med Raven
Av Anneli Johansson
Raven är en charmerande liten tik som blir tre
år i mars. Ända sedan hon var riktigt liten har
samspelet mellan oss varit självklart och hon
har alltid sökt ett samarbete. Vi har gått
lydnadskurser hos Anne Dahlin i Jordbro och
jobbar just nu vidare själva med lydnadsmoment i klass 1 och 2. En hel del trix och
konster lär vi också in.
Raven är den mest följsamma, förarintresserade och energiska hund jag någonsin
haft.
Att affenpinschern ursprungligen har varit
Hon är påhittig och kommer med egna mus/råttjägare märks tydligt genom att Raven
initiativ som för träningen framåt. Om ett sätt gärna kryper in under trånga utrymmen för att
att försöka inte fungerar, prövar hon något nå sina byten i form av pipbollar eller något
annat. Det är en lösningsfokuserad liten hund annat hon ska hämta.
som tycker att det är väldigt kul att jobba.
Hon orkar hålla fokus länge på det vi gör och
är uthållig när vi finslipar moment.
När Raven tycker att det är dags för en
träningsstund söker hon ögonkontakt, viftar
på svansen, går ner i lekposition och trampar
snabbt med ena framtassen.
Hennes entusiasm smittar av sig och vi
tycker båda att träningen är lika rolig.
Apportering av olika föremål har blivit en
favorit. Det började med att hon själv som
ung hund hämtade olika föremål och vi
startade en byteshandel. När man kommer
med något och lämnar det på kommando blir
det belöning. På kurs hos Anne fick vi en liten
träpinne, typ vittringsapport, att börja med för
att lära in apportering för lydnadsmomenten.
Det fungerade väldigt bra eftersom även den
minsta apportbocken, på 150 gram, kan
upplevas ganska stor i början för en så liten
hund. Numera är 150 grams ”apporten” lätt
och hon fixar momenten i klass 1 och 2.
Dessutom går hon gärna fot med den i
munnen, hoppar över hinder med apport och
lämnar den fint sittandes fot.

Eftersom den här damen har många strängar
på sin lyra får framtiden utvisa vad vi ägnar
oss mest åt. Det viktigaste är att ha roligt
tillsammans!
Ett exempel på litteratur som jag har glädje av
till vardags med mina tre hundar är
Aktivering – smart lek med din hund (Nina
Roegner, Alexandra Kamis).
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Gunnar tränar Erika i lydnad
Av Erika Lokander
Egentligen borde det vara Gunnar (Caudatus
Marrakesh) som skriver detta, för i ärlighetens namn är det han som tar det största
ansvaret för träningen.
Gunnar är min första affenpinscher. För länge
sedan tävlade jag i lydnad och agility med
min allra första egna hund, border collien
Lina. Men nu var det många långa år sedan
jag tränade nåt annat än vardagshyfs med
mina hundar.

Det var som sagt längesedan jag tränade med
hund och träningsfilosofin har ändrats totalt
sedan dess. Då skulle man vara sträng och
peka med hela handen och säga NEJ! och
belöna lite stelt med en klapp på huvet. Nu
ska man shejpa och klicka och träna kroppskontroll och överösa med godis och beröm
och det är a p s e l u t förbjudet att säga nej.
Det är en väldigt trevlig förändring, men jag
känner mej lite bortkommen och fumlig.

Och så kom Gunnar. Vi gick en valpkurs för
att träffa andra valpar och Gunnar upptäckte
redan första dagen att han gillade det. Hemma
tjatade han om att få träna. Han gick fot i
smyg och han utvecklade de få kommandon
jag kom på till perfektion.

Det gör inte Gunnar! När fröknarna ger oss en
ny uppgift och jag tänker att det HÄR
kommer vi aldrig att lära oss överraskar han
mej med att fatta direkt. Jag blir stolt i magen
och får lite dåligt samvete och tänker att den
Så jag anmälde oss till en kurs i vardags- här killen skulle kunna gå hur långt som helst
lydnad för att få lite tips på roliga saker att om han hade en vettigare matte att träna med..
göra i vardagen. Men det var långt ifrån nog. Det enda problemet är att han tar allt så seriöst
Så vi gick en kurs i lydnadsmomentet ”kryp” och helst inte vill hetsa så mycket som
med tanken att få nåt att träna på i åtminstone fröknarna vill. Fröknarna tipsar om att kasta
några veckor. Men efter några minuter kröp bollar och godis och tjoa med leksaker för att
han omkring som om han aldrig hade gjort få till snabbare svängar, men Gunnar vägrar
annat.
att leka och flamsa när han är i skolan. Och
Nu går vi en kurs i tävlingsförberedande ärligt talat har jag inget emot det! Jag tycker
lydnad och en i agility, och om någon vecka det är mycket charmigare med en liten apa
börjar vi en kurs i specialsök. Gunnar är totalt som tar sina uppgifter på allvar och med
koncentrerad och fokuserad när han är i tungan rätt i mun än med hetsiga lydnadsproffs som rusar fram som ångvältar utan att
skolan och tycker att allt är lika kul.
ens tänka sej för 
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Jyckelycka med Johan
Av Anne Wedin
Johan Andersson är hundcoach och expert på problemlösning och aktivering. I varje nummer
av Härliga Hund hjälper han läsare och deras hundar att komma till rätta med problem eller
ta nya steg i träningen. Johan Andersson driver företaget Fria Hundar.
Han bor tillsammans med sin familj och tre hundar i Klockrike. Johan ger kurser både
individuellt och i grupp samt ger föreläsningar.
Se www.friahundar.se
Mitt första möte med Johan och hans hundar
var när jag såg tre hundar ligga utanför en
Pizzeria med en skylt ”stör oss inte vi har
lunchpaus”. Jag blev nyfiken och fick en
pratstund med hundarnas ägare.
När vi köpte vår första affenpinscher behövde
vi lite råd. Vår ambition var att hunden skulle
kunna vara med oss i princip överallt utan att
skapa irritation hos vår omgivning.
Vi ville att hunden skulle känna sig trygg i
olika miljöer – från flygplatser till bussar och
tunnelbanor. Med andra ord vi såg de tre
avkopplade lunchhundarna framför oss.

Med två affenpinscherpojkar med olika
temperament och en husse och en matte som
också är helt olika gäller det att finna ett
samspel och genom ömsesidig kontakt bygga
upp och förstärka detta med enkla och
konsekventa övningar. Vi människor måste
lära oss förstå hundens språk och ta hänsyn
till individuella och rasmässiga förutsättningar.
Vår första lektion med Johan är konsten att gå
i koppel utan att dra samt kommandot ”sitt”.
I båda fallen är Vale (13 månader) betydligt
före Hugin som lätt blir okoncentrerad.

I samtal med andra hundägare förstod vi
snabbt att Johan var hundägarnas guru. Nu
när vi har två affenpojkar som är 9 respektive
13 månader är det dags för ett nytt möte med
Johan.

Såhär jobbade Johan med oss.

Johans filosofi är att det inte finns en specifik
skola som fungerar på alla hundar. Beroende
på vem hunden är – men också vem husse
eller matte är – väljer Johan olika metoder för
att hitta kommunikation och samspel.

Mitt största problem nu när killarna är i
”slyngelåldern” är att våra promenader med
dem i koppel slutar med att jag är insnörd i
koppel som en kåldolme.

Johan kom hem och under en fika studerade
han hundarna, vilken relation de hade till
varandra och bad oss beskriva vad vi kände
var problem.

Johan påpekade att eftersom jag, utan att
Först och främst är det hunden. Vem är den tänka efter, tar en hund i varje hand för att
och i vilket sammanhang befinner den sig. hålla dem skilda åt, triggar jag deras vilja att
Därefter får matte och husse lära sig att förstå vara nära varandra.
hunden, få den att må så bra som möjligt och
fungera i sina liv.
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På bilderna kan ni se hur Johan visar hur jag,
med lite vakenhet, kan se när de börjar
komma igång. Genom att hålla dem i samma
hand kan jag enkelt gå in mellan dem och
bryta, flytta ner handen så kopplet kortas och,
när de lugnat ner sig, släpper jag efter på
kopplet. Att gå in och bryta innebär att jag
svänger runt och om nödvändigt lyfter fram

en fot för att störa dem. OBS – foten är en
markering och inte en spark. Nu har vi övat i
nästan en vecka och kåldolmepromenderna
har reducerats i antal.

För den fortsatta träningen betonar Johan att
det är viktigt att alltid säga hundens namn
före alla kommandon. Vi ska agera tydligt i
stället för att tjata och undvika att låta
obekanta hundar hälsa på varandra i koppel.

Denna lektion slutar Johan med att säga:

Det Johan hela tiden betonar är att vi med vårt
eget kroppsspråk och genom att vara
engagerade och aktiva, genom bland annat
ögonkontakt, kan styra våra hundar. Att vi lär
oss hur våra hundar agerar. Precis som vi
människor är de individer.

Vad gäller kommandot ”sitt” satt Hugin
klockrent när Johan tittade på honom och
sade ”sitt”.

Samma metod kan tillämpas när vi ville bryta
pojkarnas oändliga intresse av läsa visitkort
och sticka nosen i allt som kan finnas på en
trottoar.

Du måste våga lita på att Hugin vill vara med
dig precis som du vill vara med honom. Det
är du och Hugins relation som ska stå i fokus,
inte en leksak eller godis.

Hugins matte inser att hon har en lång väg
kvar att vandra. Mer om detta i kommande
nummer.
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Diagnosen är: PATELLALUXATION
Av Vet. Berit Wallin-Håkansson
– Här ser du mitt lilla amerikanska underverk. Uppfödaren sveper upp den lilla hunden
på bordet och får orden att låta som: ”Du understår dig inte att hitta minsta lilla fel på
min femsiffriga import”. Jag fumlar och fipplar nervöst med lampor och linser, tittar
noga och länge i båda ögonen. Kanske väntar ett mc-gäng bakom knuten?
– Båda ögonen är helt okej.
Jag drar diskret en lättnadens suck och vågar möta blicken
hos den majestätiska kvinnan. Hon hänger upp hunden på
höften, varken glad eller förvånad.
– Då så. Då hämtar du en ortoped som får skriva på pappret
om hennes knän.
Mitt mod sjunker. Ingen sådan specialist finns tillgänglig.
Men det behövs heller inte – egentligen. Jag har ju själv
konstruerat SKKs knäundersökning och är både formellt och
faktiskt kapabel att utföra den.
– Vänd hennes ända mot mig så skall det vara gjort innan du
vet ordet av.
Vips, åter igen står hunden på bordet. Jag tar ett lätt tag om
hans högra knäskål och ångrar mig direkt. Klick. Kluck.
Klick. Kluck. Den Femsiffriga har patellaluxation.
Höger knä sett rakt framifrån.
Patella ligger på plats mellan
rullkammarna.

KNÄLEDEN
Ordet patella är en diminutiv (”liten”-) form av det latinska
ordet patina, som betyder ”en platt skiva”. Beskrivningen
passar på människans knäskål men mindre bra på hundens.
Hos hunden är patella oval till formen. Den ligger i stora
lårmuskelns sena och täcks delvis av den. Undre ytan är lätt
kupolformad och har en sådan form att den passar exakt i en
broskklädd fåra mellan lårbenets rullkammar. Patella glider
upp och ner i fåran när benet sträcks och böjs (se bilder här
intill).
LATERAL OCH MEDIAL
Lateral betyder i det här sammanhanget ”på utsidan” och
medial betyder ”på insidan”. Vid en lateral luxation glider
patella över den yttre rullkammen och vid en medial glider
den över den inre. Lateral luxation är mindre vanlig och
förekommer framför allt hos några medeltunga raser,
exempelvis flatcoated retriever, storpudel och wachtelhund.

Höger knä sett rakt framifrån.
Patella är medialt luxerad.

Medial luxation förekommer nästan bara hos hundar med
mindre än 10 kilos vuxenvikt (tabell). Det är främst den
varianten som behandlas här.
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SYMTOM
Många hundar är helt obesvärade av sina
glappande knäskålar, de varken haltar eller
har ont. Andra blir halta då och då och knät
kan låsa sig en stund i böjt läge.

med själva knäleden på S:ets mitt.
Ledspringan skall normalt vara helt vågrät
men kan vara felaktigt vinklad, och i värsta
fall kan hela leden även vara roterad.

VALPAR
Vid besiktning av en åtta veckors valp går
man igenom den lilla kroppen systematiskt.
Ibland finner man att knäskålarna känns lösa
hos en valp. Det kan vara helt normalt.
Ledens olika delar är outvecklade och
ledbanden ostadiga. Man kan därför inte
förutsäga en vuxen hunds knästatus redan i
valpåldern, lika litet som man kan veta något
om höft- eller armbågsstatus. När valpen
växer kan det omogna knät få en helt normal
HJULBENT
Knäskålens felaktiga läge åt insidan förändrar utveckling och ledbanden blir normalt
krafterna runt knät och kan ge abnorm tillväxt strama.
i både lårben, vadben och ledband. Bakifrån OHALT
sedd kan hunden se hjulbent ut. På en Många hundar med lindrig patellaluxation är
röntgenbild ser man att hjulbentheten orsakas obesvärade hela livet. Kanske upptäcks
av att lårbenet gör en båge utåt och vadbenet förändringen först vid en kontroll inför
en båge inåt, sammantaget bildas en S-form parning. Alternativt kan en del vara litet halta
Låsningen kan gå över av sig själv eller
hunden kan behöva hjälp: man böjer och
sträcker leden några gånger tills det lossnar.
En del reagerar med smärta när man
manipulerar det låsta knät. I allra sämsta fall
är knät permanent låst och hunden är låghalt
eller hoppar på tre ben. Hos var fjärde hund
med patellaluxation är förändringen dubbelsidig.

20

under ungdomen men sedan växer hältan
bort. Mest vanligt är att hunden visar lätt hälta
och oregelbundna bakbensrörelser då och då.
En symtomfri hund behöver förstås ingen
behandling.

En hund som själv har luxerad patella bör inte
användas i avel. Friska syskon bör paras
sparsamt. Om en tik eller hane lämnat valpar
med patellaluxation i olika kombinationer
påverkar det hundens fortsatta avelsvärde.
Vilka regler som skall gälla för en viss ras
HALT
För en hund som ofta är halt och/eller har ont beslutas av respektive rasklubb.
av luxationen kan olika operationer komma Om frekvensen är hög i en ras med få
ifråga. Enklast är att strama upp knäets individer kan man inte utesluta för många
ledkapsel med en tråd som fästs i ett stödben hundar ur avel på en gång, utan man får göra
bakom knäleden så att patella förs tillbaka en plan som sträcker sig över flera
generationer. De sämsta sorteras bort i ett
mellan rullkammarna.
I andra fall kan man ha bättre effekt om man första steg och kraven stiger när avelsbasen
i stället flyttar lårmuskelns benfäste så att det tål det.
hamnar mitt för rullfåran.

GRADERING
För att göra en officiell kontroll avseende
patellaluxation, vars resultat skall föras in i
SKKs databas, måste undersökaren vara
smådjursspecialist.

Vid en tredje metod fördjupar man rullfåran
genom att helt enkelt såga ut en benklyfta ur
fårans botten, fnatta bort den tunnare delen
och sedan lägga tillbaka den broskklädda
Undersökningen kan göras från ett års ålder
biten.
och är enkel och smärtfri för hunden. Den står
AVEL
Nedärvningen betraktas som polygen även på ett bord med baken mot undersökaren.
om det finns brister i de genetiska studierna Veterinären griper med fingertopparna runt
avseende patellaluxation. Som en del av knäskålen och prövar om den kan rubbas ur
hälsoprogram undersöks knäna hos avelsdjur läge, först åt den ena sidan och sedan åt den
andra. Resultatet gäller livslångt.
av vissa raser.

… och självklart kommer Affenpinscherklubben även i år att ha
en egen rasmonter för att återupprepa förra årets succé.
www.djurenshelg.se uppdateras nu successivt av Solvalla
och där kan ni få information om allt som denna familjehelg har att erbjuda.
Kom och hälsa på våra sociala och roliga affenpinschrar!
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Inbjudan till årets Affenspecial!

Affenspecialen 2015

Lördagen den 27 augusti, 2016.
Vilsta Sporthotell, Vasavägen, Eskilstuna
Årets domare, Dodo Sandahl, startar bedömningen kl. 10.00
Klasser: Valp 4 -6, 6 – 9 mån. 150 kr.
Junior- (9-18 mån), unghunds-(15-24 mån), öppen (15 mån -) och championklass 250 kr.
Veteranklass (7 år -) 200 kr.
Fr.o.m. anmäld hund 3 är anmälningsavgiften 200 kr.
Kostnadsfria klasser, som anmäls till ringsekreterare på plats:
barn med hund, parklass, bästa huvud, seniorklass (11 år -)
samt en kom-som-du-är-klass förstås.
Lunch i form av sedvanligt knytkalas aväts gemensamt vid lämplig tidpunkt.
För de som vill finns även goda hamburgare med d:o tillbehör att grilla utan kostnad
Fika och förfriskningar bjuder klubben på under hela dagen.
Klubbens Affenspecial är ett trevligt och fantastiskt tillfälle för alla våra medlemmar att
träffa andra affenägare 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: söndagen den 1 augusti.
Betala avgiften till pg. 643 75 41-3
Sänd anmälan till sekr@affenpinscher.se
För ytterligare anmälningsinformation se http://affenpinscher.se/.
För ev. frågor kontakta Yvonne Larsdotter,
tel. 070-792 03 01, vordf@affenpinscher.se
Ett speciellt tack till Nina Karlsdotter, Åsa Blomqvist, Daniel Granqvist, Pia Witt, Kristina
Gunnarsdotter, Anneli Johansson samt Erika Lokander
för fina, illustrerande bilder till detta nummer.
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