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AFFENBLADET
Tidningen för oss som älskar affenpinscher

Affenbladet
Affenbladet är Affenpinscherklubbens medlemstidning och ges ut med 3 – 5 nr per år till
samtliga medlemmar i Affenpinscherklubben. Den ska vara såväl informativ som
lärorik för medlemmarna. Utöver i Affenbladet publiceras information även på klubbens 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

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 mars – maj 2017: Catie
Forsman Västerås, Victoria Lilja Västerås
och Nina Wikström Boden,
.

ANNONSPRISER
Logga insida
100 kr
Halv insida
250 kr
Hel insida
500 kr
Omslagets insida
750 kr
Baksida
750 kr.
 Ett hjärtligt tack till
Förskottsbetalning i samband med beställ- Veronica Lange och Maria Borg, kennel
ning på plusgirokonto Pg 643 75 41 – 3
Velvet Dandy´s som skänkt gåvomedlemskap till 1 st. valpköpare mars - maj 2017.
AVELSFOND
Den 19 februari 2012 fastställdes stadgarna
för Affenpinscherklubbens Avelsfond.

Affendagen 2017
Välkomna till årets Affendag lördagen den 26 augusti
även i år hos Inger Ny Nilsson i Strängnäs och med Christoffer Frances. Se ”Den lilla stora
hunden” i detta nummer.
Detaljerad information och anmälningsuppgifter kommer inom kort att läggas ut på
hemsida och i Facebookgrupp
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CEMENT

Ett litet kåseri om vad som kan hända vid
hundutställning

RASHUND VS
BLANDRASHUND

Om vad som gäller inom SKK för rashundar
respektive blandrashundar
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Helen Östensson Kennel Drumbold
intervjuas

BRÖDERNA BUS

Bröderna träffar på lamm och försöker valla
dem

OM AVMASKNING OCH
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Veterinären redogör för vad du behöver veta
om avmaskning och vaccinationer

Gör PR för vår ras och klubb!
Tänker du slänga Affenbladet när du läst eller ögnat igenom det?

Tänk om!
Fler kan fatta intresse för bladet och vår ras.
Låt det i stället ligga framme på vardagsrumsbordet för vänner och bekanta, eller
ta med det till jobbet och lägg det i fikarummet eller
ta med det till din veterinär nästa gång och låt det ligga framme där eller
ta med det till ditt fikaställe eller hårfrisör och låt det ligga
bland övriga tidskrifter som oftast finns där.

Hjälp oss att marknadsföra vår ras och vår klubb. Vi behöver din hjälp!

2

Ordförande har ordet
Av Nina Karlsdotter
Tänk att nästan halva året redan gått…
Men härligt med ljuset och att det kommer att
bli ännu ljusare ett tag till och förhoppningsvis en skön sommar med varma kvällar – så
att man kan njuta av något svalkande och roas
av affrarnas hyss.

registreringar. På andra och tredje plats
kommer Bella (5 262) resp. Ludde (4 043).
Ny på top 100-listan är Leia som är ett
populärt namn från Star Wars med 966
registrerade hundar, säger Magnus Kindström på Jordbruksverket.

Nu är den första av de större aktiviteterna i
klubbens regi genomförd, nämligen Affenspecialen. Några promenader är inplanerade
och sedan Affendagen förstås - 26 augusti –
skriv upp det redan nu.

Svenska Kennelklubben ser över sin
organisation, något som kan komma att
beröra även vår klubb. Ett förslag till
organisationsförändring har presenterats,
men förslaget väckte så många frågor att man
En liten tillbakablick på 2016 påminner mig valt att förlänga arbetet med ett år. Ett extra
om att framföra ett stort Grattis till kennel Kennelfullmäktige är utlyst under 2018 för att
Velvet Dandy´s för en fin 4:e placering i behandla detta.
konkurrensen om Årets Uppfödargrupp alla
raser.
Var på kvällspromenad med hundarna i
I Sverige finns sammanlagt 345 raser inkl.
samtliga rasvarianter, registrerade i Svenska
Kennelklubben. Under 2016 registrerades
51 049 nya hundar, av dessa utgör affenpinscher 64 stycken. De senaste fyra åren har
siffran för affenpinscher varit ungefär på den
nivån.
Den ras som hade högsta registreringssiffran
2016 var labradorer med 2 520 stycken.
Tre nya raser registrerades under 2016;
american hairless terrier, american toy fox
terrier samt epagneul picard.
I Jordbruksverkets centrala hundregister, där
alla hundar och deras ägare enligt lag ska
registreras, finns nu totalt 855 905 hundar och
631 846 ägare. I denna statistik kan det ingå
hundar som inte längre lever eftersom alla
hundägare inte är medvetna om att de ska
meddela när hunden dött.
– I vårt register är Molly fortfarande det
populäraste namnet på hundar med 7 351

mörkret på nytt ställe, hos bekanta som vi
hälsade på för första gången. På landet utan
gatubelysning – bara ljuset från deras
fönster. Då jag är lite mörkrädd (det kan ju
finnas farliga djur och annat i mörkret…..)
blev det ju inte bättre av att Oscar plötsligt
gav varningsskall och stirrade in i buskarna,
alla hundarna blev ivriga och jag iskall. Och
vad ser jag - jo en man på en motorcykel!!
Hur kunde han helt tyst komma dit, bara
några meter från oss. Hundarna ville nog gå
fram men jag drog skyndsamt och med
bultande hjärta, med mig hundarna till huset
och in i ljuset. Jag berättade om min ruskiga
upplevelse och utgöt mig över hur konstigt
det var att han kunde komma så nära utan att
jag hört någonting!! Värdparet log och
berättade att det var en uppstoppad figur på
en gammal motorcykel som de ställt i häcken.
Dagen efter tog vi en ordentlig titt på
”gubben” hundarna och jag.
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Styrelse och funktionärer 2016
Styrelse
Orförande:

Nina Karlsdotter
072-251 07 17
ordf@affenpinscher.se

Kassör:
(suppleant)

Pia Witt
072-5274908
piawitt@tele2.se

Vice
ordförande
:
Sekreterare
:

Yvonne Larsdotter
070-792 03 01

Suppleant:

Åsa Blomqvist
072-527 49 08
sekr@affenpinscher.se

Supplenat:

Emily Erling
070-612 00 86
Emilyerling67@gmail.com
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

Ännu ej klart

Funktionärer

yvonne.larsdotter@gmail.com

Utställning:

yvonne.larsdotter@gmail.com

Avelsrådgivning:

RAS:

Katarina Paulsson (s)
katarina@affenpinscher.se

Valphänvisning:

Ännu ej klart

Rasmontrar:

Inez Fryklöf
inez@affenpinscher.se

Webbmaster:

Sylvia Johansson
jussikia@hotmail.com

PR,
inform:

Yvonne Larsdotter

Valberedning:

Maria Borg (s)
mariatborg@hotmail.com

Revisor:

Peter Lundberg

Yvonne Larsdotter (s)

(Informationsansvarig)
yvonne.larsdotter@gmail.com
Anne Wedin
(Produktansvarig)

anne@wedinab.se
Revisor:

Ingvar Borg

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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Kanslihundarna
Ville, Ville! Vad kul att se dig igen! Tråkig bruksverket bestämt. Det har, eller ska i
vinter det har varit… Men nu kommer det att varje fall skickas ut till alla klubbar.
hända grejer!
- Hur gammal är du nu Dockan? Är det dags
- Kul att se dig också Dockan! Puss, Puss! snart ?
Vad menar du med att det kommer att hända
Näe vet du vad, fy dig! Och förresten så
grejer?
bestämmer min uppfödare det tillsammans
Jag menar ju att kansliet ska flytta! Min matte med min matte, så du ska inte inbilla dig
och dom andra som jobbar på hennes något!
avdelning Staben var där igår den 14 mars Min matte har precis gjort klart alla pärmar, 8
st, som har skickats till den arbetsgrupp som
och tittade. Och vilka fina lokaler!
ska gå igenom alla förslag till Hamilton- Ja, jag vet, min matte och hennes kollegor
plaketten.
var där i förra veckan. Rotebro, lätt att köra
- Hamiltonplaketten, vad är det?
dit också, ligger precis jämte E4. Egen
huvudingång där vi ska ha stor reception Det är den finaste medaljen som delas ut av
med SKK Shop, Biblioteket ligger också SKK. Den är till uppfödare som kan få den
för förtjänstfull uppfödning av sin ras och den
där och Museet, så det kommer att bli
delas ut på Kennelfullmäktige. Puh, så hon
lättillgängligt för besökare.
suckade! Det var ett jättejobb, mängder med
Sista helgen i augusti blir det flytt, så från förslag som alla klubbar skickat in på duktiga
måndag den 4 september ska vi börja jobba uppfödare som skulle sorteras efter ras och
där. Och tänk så många vi är, 75 personer som grupp, och sen kom det statistik över varje
är anställda och tillsammans har dom 110 uppfödares egen ras, allt ifrån hur många 1:or
på utställning till championat, likadant för
hundar på kansliet!!
jakt- och bruksprov och alla andra slags prov
- Va! Är det så många… man tänker ju inte
för alla uppfödarna som skulle sättas in efter
på det när alla vi är så snälla och tysta på respektive person. Och sen statistik över
varje rum…
sjukdomsbild på alla raser, t ex hur många %
Höftledsfel och sånt…. Som sattes in i
rasordning i varje grupp. Och det är ju 10
grupper som var och en har mängder med
raser under sig, matte kopierade en hel vecka!
- Får man föreslå vem som helst?

Dockan med två arbetskamrater väntar på
flytt

Njae, det går ju inte. Minst 10 års uppfödning
krävs, och sen måste det ju vara någon vars
uppfödning har varit framgångsrik också.

- Låter spännande, var det några du kände
- Min matte håller på med en skrivelse som igen?
handlar om att inte para tikar för tidigt. Jaaadå, fast det är hemligt så det säger jag
Tiken måste vara 18 månader, det har Jord- inte!
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- Hur många medaljer delas ut på Kennel- - Ja du Dockan, snart dags att gå hem, vi hörs
fullmäktige?
snart igen!
Ja, det delas ut ca 10, eller ibland kan det bli Ja hej då Ville och tack för den här pratstunelva, men grundtanken är en pristagare i varje den, vi ses snart hoppas jag!
grupp, om det kan bli så är Centralstyrelsen - Hej då Dockan och puss på dig!
nöjda.

DEN LILLA STORA HUNDEN
Av Christoffer Frances

Varför skulle inte den mindre hunden kunna vara
lika aktiv och mentalt stimuleras som de större raserna?

Ett och ett halvt åriga chihuahuan Pluto lärde sig på några månader att spåra ett appellspår. Tävla
kommer han knappast att göra, men roligt har han!

Får jag gå kurs på brukshundklubben inte en doftgömma ligga högre än att den
minsta hund ska kunna finna och markera
med men lilla hund?
Det är en ganska vanlig fråga som jag fått den.
under åren som aktiv på Lidingö Brukshundklubb. Självklart är alla hundar stora
som små välkomna att gå kurs på brukshundklubben med sina ägare. Konstigt vore
det väl annars, eller hur?
Agility fart och fläkt för alla!
Agility har ju som bekant delat in hundarna i
small, medium och large så att alla ska kunna
vara med och tävla på lika villkor.
Nose Work.
I en artikel i förra numret av Affenbladet kan
du läsa om hur Svenska Nose Work Klubben
har varit noga med att ”alla ska kunna vara
med och tävla” och i Klass–1 tävlingarna får

Makka Pakka klarar agility galant
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Rallylydnad.
Rallylydnad är ju givetvis också en perfekt
aktivitet för alla typer av hundar från mini till
molosser. Det viktigaste är ju inte att vinna
utan att ha kul tillsammans med sin hund och
ge den en stimulerande aktivitet. I den här
grenen har garanterat alla roligt och ban-den
med hunden stärks snabbt i träning och
inlärning.

Lydnad.
I lydnadsklasserna, där det inte ingår några
bruks-, eller specialmoment, är det inte
ovanligt att vi får se fina insatser av förare
med mindre raser som till exempel
dvärgschnauzer och shiperke.

Otto följer lydigt matte bland alla skyltar i rallylydnad

Bruksklasserna.
Rent tävlingsmässigt är det sällan vi får
chansen att se små hundar i grenarna spår,
sök, rapport och skydd. Även inom IPOgrenarna är det sällsynt med andra raser än
schäfer, malinois, rottis, dobermann, boxer
och kanske en och annan schnauzer av den
största modellen. Det finns regler och ännu
fler regler. Min Mellon var en fenomenal

SPÅRHUNDEN PLUTO.
Chihuahuan Pluto som lite hastigt flyttade
hem till oss julen 2015 har jag tidigare berättat om här i Pass På. Men mycket kort var
han, när han kom till Källängsvägen en, för
att uttrycka mig milt, en mycket försiktig ung
man på 14 månader. När vi skulle gå ut
gömde han sig under sängen och enda

sökhund,,, men som en äkta schollie (=
blandis schäfer+collie) fick han ju tyvärr inte
tävla. Detta hindrade mig ju dock inte från att
träna och aktivera honom med både spår och
sök eftersom han älskade att vara aktiv. Han
struntade ju högaktningsfullt i SBK:s
regelverk, fnös åt detta och visade på träning
vem som i alla fall hade roligast.

chansen att komma åt honom var att en av oss
la sig på sidan med en lång sopborste och
försiktigt puttade ut Pluto så att den andra
häften av familjen kunde lyfta honom och
bära ned honom för en promenad. Ute var han
hur nyfiken och tuff som helst, men helt klart
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gillade han inte att någon böjde sig ned över all sin kraft drog med sig sin tillfällige förare
utbrast plötsligt densamme,,,, - Men va f-n,
honom och på något vis hanterade honom.
Plan A var att stänga sovrumsdörren eftersom han spårar ju! Efter avslutat spårarbete
det var svårast att komma åt honom där. Plan summerade Ulf som alltid vad han just sett
B var att på något vis försöka komma på ett och kom med följande goda råd inför fortsatt
sätt att få försiktiga Pluto att vilja gå med ut Plutoträning.
själv och utan tvång. Efter 2-3 månader hade
han boat in sig så pass mycket att han glatt
och villigt rusade ut i trapphuset, men bara
om det var fri lejd och ingen av oss stod i
vägen.
Vår = spårtider
När det äntligen blev vår igen var det dags att
börja den mer seriösa delen av min schäfertik
Ulvas spårträning, med sikte på några FH-2
prov under hösten. Redan tidigt hade jag
förstått att Pluto hade en ”bra näsa” och var
road av att använda den för enkla nose
workövningar i olika miljöer. Så när jag var
ute och la träningsspår till Ulva så passade jag
givetvis på att lägga några enkla korta, raka
valpspår till Pluto. Spår som han redan de
allra första gångerna klarade riktigt bra. En
vacker (vår-) dag tränade jag spår
tillsammans med min gode vän Ulf
Fröjdendahl och hans schäfrar Donna, Akka
och Higgs. Att träna spår tillsammans med
Ulf är alltid roligt, spännande och mycket
lärorikt.
Herr Fröjdendahl har säkerligen trampat och
gått spår kors och tvärs över mer än hälften
av Sveriges totala åkerareal. Erfarenheterna
och kunskaperna han har förvärvat genom
årens flitiga tränande och tävlande delar han
gärna och generöst med sig av i form av
feedback och goda träningstips. Så när vi
tränade våra schäfrar passade jag på att lägga
ett litet kort spår till Pluto för att Ulf skulle få
se min nya lilla kompis i arbete.
Men va f-n, han spårar ju!
Spåret jag hade lagt, om än kort för Pluto
hade ju då bara gått en 4-5 spår, var i en
tämligen långhårig beteshage och utan tanke
på vinden. När Pluto hittade spåret och med

- Spåra på en gräsmatta med vinden i ryggen
och de första 15-20 gångerna går du fram och
tillbaks i spåret så att det blir tydliga avtryck
och lättare för Pluto att hålla sig i spårkärnan.
Goda råd är inte alltid dyra.
Nästa gång det var dags att aktivera Pluto
med spårarbete var jag nere i slottsparken i
Mariefred och hade en perfekt gräsyta
alldeles för mig själv. Gräset fortfarande
fuktigt av morgondaggen, helt vindstilla och
inga störningar.

En burk fylld med godis i spåret

Jag satte ned en spårflagga och trampade av
väl och näst intill hasade mig fram en 4-5
meter, vände försiktigt och gick tillbaks,
noggrant, i mina egna fotspår. La några små
korvbitar vid flaggan och fortsatte sedan
framåt igen och la ut små godbitar här och var
i spåret. Var femte meter vände jag och gick
tillbaks igen för att sedan åter fortsätta ett rakt
spår som till slut kanske var runt 20 meter
långt. Tjugo meter kanske inte verkar så
långt, men är faktiskt en avsevärd sträcka för
en oerfaren hund att försöka bibehålla
koncentrationen på uppgiften.
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Spåret fick ingen längre liggtid utan jag
hämtade nästan direkt Pluto i bilen och tog
fram honom till startflaggan. Det noggrant
utlagda spåret hjälpte helt klart min lilla
kompis att hålla sig kvar i det tydligt
markerade doftfältet och han lärde sig snabbt
att, bara man följde de där avtrycken så
rullade belöningarna in.
Redan efter några spår så märktes det tydligt
att Pluto lärt sig ett riktigt bra spårbeteende.
Kom han lite ur spårkärnan arbetade han sig
snabbt tillbaks själv. Han liksom sögs tillbaks
dit som en magnet.
Andra tecken på att Pluto tycker att detta
är en kul aktivitet.
En sommarkväll hade jag lagt ut spår till Ulva
och Pluto på samma gräsyta. Den här gången
skulle jag gå först med Ulva eftersom Plutos
spår började i andra änden av den stora
gräsytan då jag var noggrann med att han
skulle få ett långt, kanske 100-125 meter, rakt
spår med vinden i ryggen. När jag gått klart
med Ulva och hämtade Pluto för att ta oss till
hans spårstart så fick han korn på storasysters
spår, plöjde ned nosen, sög tag i spåret och
iväg bar det. Jag fick motvilligt och försiktigt
- Men, vad hittade du! Vad duktigt du är
ta bort honom från spåret eftersom jag hade
kompis!!!
helt andra träningsplaner för honom denna
Efter ytterligare några spår började jag kväll.
trampa noggranna vinklar som till en början
En annan kväll fick han dock chansen att
skapade viss huvudbry hos min duktiga tandemspåra tillsammans med Ulva i ett spår
spårchihuahua. Men snart nog lärde han sig där hon tränade vinkelarbete. Inte helt lätt att
att klura ut även dessa fällor. Hans inlärningshålla i dem som ni kan se på en av bilderna i
kurva och förmåga att snabbt förstå och lösa
artikeln.
problem och svårigheter slog även mig med
En helg la vi spår på lördagen på den så
häpnad.
kallade svinåkern till både Ulva och Pluto.
Nästa steg blev att lägga in en apport, i form
När jag sedan, dagen efter, gick en promenad
av en godisburk, mitt i spåret. När han som
förbi nämnda åker stack Pluto plötsligt iväg
vanligt nosat till på den och jag likt ”Sesam ut på åkern, tog klockrent upp sitt spår från
öppna dig” tagit av locket, tyckte Pluto först
dagen innan. Spårade halva första sträckan,
att det var färdigspårat för dagen. Men även
vände sig om mot mig, tittade på mig som om
här lärde han sig snabbt att spåret, aktiviteten
han sa ”var jag inte duktig nu husse?” och
och det roliga fortsatte om husse eller matte
sprang sedan tillbaks till mig för en belöning.
med ett enkelt kommando bad honom
Jag kunde ju inte göra annat än att både
fortsätta mot nya mål.
belöna, le och skratta åt min fantastiska lilla,
Lika snabbt kunde jag upptäcka att för täta
belöningar började bli mer en störning och ett
avbrott i spårandet. Helt sonika blev det först
5, sedan kanske 10 meter mellan de små i
spåret utlagda godbitarna. Slutet var oftast en
liten hög med korvbitar nedklackat i gräset.
Efter ytterligare några träningsspår så la jag
slutbelöningen i en liten burk som blev en kul
överraskning för Pluto att finna och nosa till
på som en form av markering, samtidigt som
jag glatt kunde utbrista och stärka honom
med,
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stora kompis som verkligen hittat en aktivitet
han älskar att få göra och som inte bara ger
honom hjärngympa och godis utan även
bygger hans tidigare lite dåliga självförtroende. Jag får här så fantastiskt många chanser

att berömma och belöna honom och det är han
verkligen värd min lilla stora kompis Pröva
själv att aktivera din hund, oavsett storlek,
ålder eller ras. Prova spår, nose work, agility,
rally, uppletande.

Våga och jag lovar att ni kommer att ha kul ihop, du och din fina kompis hunden!

Affenspecialen 2017
Av Yvonne Larsdotter

Susanne Lundberg med BIM Caudatus Judy Jungle och Vweronica Lange med Velvet Dandy´s
Cinnamon Bun samt Yvonne Larsdotter med hela domarteamet

På Vilsta Camping i Eskilstuna genomförde
Affenpinscherklubben söndagen den 14 maj
2017 sin inofficiella 25-årsutställning i samarrangemang med SSPK:s 70-årsjubileum.

dagarna, vilket uppskattades i hög grad.
Lördagkvällens Jubileumsmiddag på Vilstas
stora restaurang var helt fullsatt med
människor från alla kategorier, domare,
SSPKs utställning på lördagen drog många ringsekreterare och utställare av olika raser
hundar, det bjöds på buffé och bubbel till alla och stämningen var på topp.
i deras sekretariat, och framförallt var det Tack till SSPKs Carina Andersson Rapp som
roligt att se hur människor med SSPKs alla lagt ned ett jättejobb på arrangemanget som
raser hade trevligt tillsammans. Det fanns underlättade enormt för oss rasklubbar, och
också montrar med försäljare under bägge till kommissarien för hela helgen Johan
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Holmqvist som gjorde allt praktiskt på plats stora grönytor med plats för alla
utställningstält, parkering nära ringen och bra
för oss!
Rasklubbarnas dag på söndagen började med restaurang.
mulet väder och lite kylslaget, men efter vad
förmiddagen led så kom solen så småningom
fram och värmde riktigt bra!
Vi vill från styrelsen rikta ett Stort Tack till
alla våra utställare som gett oss så fantastiska
lovord för Allt! Väl genomfört arrangemang,
fina priser och bra service! Det värmde, det
var ju för er som vi jobbade! Kommentarerna
med beröm har fullkomligt haglat in på
facebook!
Alla våra utställare bjöds på tårta och det
gjorde att det blev ett trevligt gemyt runt
ringen, många som inte setts på ett tag kunde
prata affenpinscher med uppfödarkollegor,
stämningen var helt enkelt fantastisk, och alla
tårtorna gick åt!

På bilden av vårt sekretariat ser vi det härliga
tjejgänget från styrelsen som skötte ”ruljangsen”
under vår utställning, från vänster Katarina
Paulsson, Mia Wessberg, Yvonne Larsdotter och
Åsa Blomqvist. Ytterligare en styrelseledamot,
Ett varmt tack också till de två norska Daniel Granqvist, tjänstgjorde med bravur som
inkallande ringsekreterare.

utställarna som reste så lång väg för att vara
med oss bara den här dagen!

Vilsta Camping är också en superbra Avslutningsvis följer här några rader från
utställningsplats att vara på, lättillgängligt, Nina Karlsdotter, Affenpinscherklubbens
goda möjligheter till bra och billigt boende, ordförande och också vår domare på jubileet.
”Vill bara framföra ett stort tack för detta uppdrag som kändes väldigt hedrande och som
jag verkligen sett fram emot. Att jag sedan fick se en hel del fina hundar blir ju ett extra plus
och ”vi hade ju till och med tur med vädret”. Mina fina vinnare och placer-ade hundar i
olika klasser är jag stolt över men jag skulle ändå vilja höja ett varningens finger och be
uppfödarna vara uppmärksam på följande – det är inte en gynnsam utveckling för rasen när
det gäller storleken på ögonen - den absoluta majoriteten hade för små ögon - och inte heller
beträffande noslängder - det var många med för korta nospartier och till och med att en del
var uppåtsvängda – vilket enligt standarden är ett allvarligt fel. Lycka till i avelsarbetet och
på kommande utställningar!”
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BIR Veteran Johnny Loco V Tani Kazari och
BIM Veteran Velvet Dandy´s Cinnamon Bun

Bästa Huvud Pedigree A Odin

Uppställning för Bästa Hane

Nina och Kattis med Svinto

Barn med hund

Kom som du är klass

12

Resultat Affenspecialen 2017
PLACERING

HUND

ÄGARE

BIS-Valp

Pedigree´s Coco Chanel NO55566/2016

Anna-Karin Olimb, Norge

BIM-Valp

Velvet Dandy´s Pan SE15041/2016

Veronica Lange o Maria Borg
Västerås

1 BHKL BIS

SE UCH SEJV-15 NORDV-15 FI V-15 HeV-15
Velvet Dandy´s Cinnamon Bun SE34952/2014

Veronica Lange o Maria Borg
Västerås

2 BHKL

SE UCH Spunkey Monkey Jazz SE56779/2012

Susanne Lundberg Bandhagen

3 BHKL

C.I.B NORD UCH PL CH DKV-16 Born Beautiful
Mm Zorro SE50877/2012

Boel Sjöberg Skövde

4 BHKL

Johnny Loco v Tani Kazari S22752/2010

Inez Fryklöf Västeråss

R BHKL

SE CH NO CH Pedigree's A'Odin NO39830/11

Grethe Duus Björnbekk, Norge

1 BTKL BIM
BIS-2

C.I.B. DK UCH NO V-13 NORD UCH Caudatus
Judy Jungle SE14592/2012

Marie-Louise Andersson
Enskede

2 BTKL

Velvet Dandy´s Bubbles SE28278/2016

Veronica Lange o Maria Borg
Västerås

3 BTKL

Velvet Dandy´s Peach SE25371/2015

Veronica Lange o Maria Borg
Västerås

4 BTKL

JEUW-15 SE UCH Velvet Dandy´s Lau Lau
SE25756/2014

Inez Fryklöf Västeråss

R BTKL

FI JV-15 NORD JV-15 SE UCH SE V-16 Velvet
Dandy's Blomhåret SE58962/2014

Inez Fryklöf Västeråss

Bästa Still
going strong

NORD V-06 SE UCH Orlock Muntenia
S12282/2006

Carina Andersson
Hallstahammar

BIR Veteran

Johnny Loco v Tani Kazari S22752/2010

Inez Fryklöf Västeråss

BIM Veteran

C.I.B. LV CH NO UCH NORD VV-15 SE UCH
Velvet Dandy´s Laa-Laa S30018/2007

Susanne Lundberg Enskede

Uppfödarkl.

1 grupp

Velvet Dandy´s Västerås

Avelskl.

Ingen deltagare

Bästa svans

C.I.B NORD UCH PL CH DKV-16 Born Beautiful
Mm Zorro SE50877/2012

Boel Sjöberg Skövde

Bästa huvud
o uttryck

SE CH NO CH Pedigree's A'Odin NO39830/11

Grethe Duus Björnbekk, Norge
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Cement
Av Susanne Lundberg
Detta är en sedelärande historia hur det går
när man inte följer med på engelskalektionerna utan istället lägger ner sin tid på att
peta in avbrutna tandpetare i tröjan på killen
som sitter framför.
En gång i världen så skulle jag åka till
Gotland på en två dagarsutställning med
några vänner tillika uppfödarkollegor som
födde upp helt andra obskyra raser, inte så
fina alls och fantastiska som affen. Med mig
hade jag fyra affrar. Tre tikar, en championtik
och två tikar som gärna ville ha certifikat
varav den ena tiken då skulle bli champion
samt en hane som också ville ha sitt sista
certifikat för att då också bli champion.
Vi anländer tryggt till Gotland, om än ganska
så sent. När jag packar upp mina kläder som
jag ska ha på utställningen, det är väldigt
viktigt vilka kläder jag ska ha på mig, är det
varmt, regnar det, ser ändan stor ut??? Men
då märker jag att de skor jag ska ha på
utställningen är två vänster skor, blir då en
rask tur till Stormarknaden där ett par Birkenstock införskaffas, de enda som finns kvar i
min storlek dessutom.
Dagen för utställningen har kommit, då jag
ensam skulle ställa mina fyra hundar, inte
samtidigt men i samma ring efter varandra, så
behövde jag hjälp med ett sista fluff och puff
av hundarna, d.v.s. kamma och borsta samt
trä på rätt koppel innan entrén. För en
utomstående kan kanske affrarna te sig lika;
små svarta lakritstroll som folk hela tiden sa
om dem, men givetvis hade jag järnkoll på
varje hund. Men självklart skulle jag få hjälp
av mina uppfödarkollegor att få inburen en
färdigfixad affen till mig i ringen. Det började
bra, hanen in först, han visade upp sig perfekt
och vi fick certifikatet som vi så gärna ville
ha och därmed blev han också champion. Så
nästa tik, en juniortik som då självklart skulle
gå i juniorklass, denna tik skulle då bäras in

av mina kollegor, fluffad och puffad. Men
vad får jag i min hand, jodå samma hane som
nyss varit inne, ut med honom igen och in och
leta rätt på ”rätt” hund. Så får även hon
certifikatet. Nästa hund är öppenklass tiken,
givetvis kom de stövlandes med championtiken!!!!, byte av hund IGEN, så pinsamt. Sist
kom championtiken, tillslut rätt hund på rätt
plats, varpå hon blir BIR (Bäst i rasen) och
den unga hanen blir BIM (Bäst i motsatt kön).
Dag nummer två kommer, på med de läckra
Birkenstocken och nu kände jag hur det blåste
en vind med en doft av segerns sötma, nu
j…klar skulle sista certifikatet på öppenklass
tiken tas och samma resultat skulle uppnås
även denna dag, var tanken. Denna dag var
det inte en svensk domare utan en utländsk
men det skulle väl inte hindra mig från att
äntra
prispallen
med
mina
högst
välmeriterade, tjusiga affrar, uppfödda med
kärleksfull hand och sålda till de mest perfekt
valpköpare som tänkas kunde. Nu gällde det
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att verka världsvan, jag går in i ringen med
hund nummer ett, hälsar lite avmätt på
domaren, tar så ett par steg bakåt i mina
Birkenstock varpå jag fastnar i plastbandet,
som ligger runt ringen på marken, mellan
Birkenstock och hälen, varpå jag trillar bakåt.
Som en skalbagge hamnar jag på rygg. Där
blir jag liggande ett par sekunder, domare och
ringsekreterare springer fram och är helt
förskräckta över att jag ska ha skadat mig. (Är
tyvärr ingen ungdom längre). Men då jag för
denne utländska domare ska förringa min
fadäs och få honom att förstå att skada mig
gör jag aldrig eftersom jag har cement i mina
ben. Det är här min engelska okunskap visar
upp sitt rätta anlete, det är här som de
avbrutna tandpetarna lämnar en sorglig rest
av oengagemang i engelska språket. Det
engelska ordet för cement kan jag inte så jag
svensk-engelskar ordet lite så det låter som
jag säger: Ooo no it's okay with me, I never
hit me because I have semen in my bones!

(För er som också petade in avbrutna
tandpetare i framförvarande killes tröja kan
jag berätta att semen på engelska betyder
sädesvätska).
Den blick domaren gav mig glömmer jag
aldrig, det var både förskräckelse och avsky i
ett. Har efter denna utställning aldrig sett
röken av denna domare, troligen har han
tackat nej till alla uppdrag I SKK:s tjänst.
Behöver det nämnas att mina uppfödarkollegor med sina obskyra raser heller aldrig
glömmer detta.
Kan nämnas att jag var mycket tydlig med att
mina barn, då de skulle lära sig engelska i
skolan, att de aldrig fick ha med sig
tandpetare på sina lektioner.
Så kan det gå om man inte följer med på
engelska lektionerna!!! Då blir man utskämd.
/Susanne och alla affrarna

Rashund vs blandrashund
Det tycks bli allt vanligare med att människor idag skaffar sig en blandrashund.
Blandrashund är ett väldigt vitt begrepp som kan vara allt ifrån en ”gatukorsning” till
medvetna men oprofessionella försök att genom korsning av två rashundar åstadkomma önskade egenskaper hos avkomman (hybridhundar/designer dogs).
Det finns idag ett flertal designer dogs såsom t.ex. Goldendoodle (golden retriever +
pudel), Labradoodle (labrador retriever + pudel), Cockapoo (Cocker spaniel + pudel),
Schnoodle (pudel + schnauzer), Goldador (golden retriever + labrador retriever),
Yorkipoo (yorkshire terrier + pudel) osv, osv.
VARFÖR KÖPA EN RASHUND?
Varför bör man köpa en så kallad rashund
(stambokförd)? Här nedan berättar SKK kort
om fördelarna och även lite om varför man på
Svenska Kennelklubben jobbar för rashundar.
Det finns många fördelar med att välja en
rashund som är registrerad i Svenska Kennelklubben. Du vet hur valpen kommer att se ut
som vuxen hund vad gäller storlek, päls och

färg. Men viktigare – du vet vilka egenskaper
och vilket beteende man kan förvänta dig av
just den rasen. Varje ras är framavlad för ett
speciellt ändamål. Vissa raser är utpräglade
jakthundar, andra är framavlade för att valla
får och kor, och så finns draghundar, herdehundar, sällskapshundar etc. Att blanda dessa
egenskaper kan ge ödesdigra resultat (se citat
ur GT nedan). När du vet vilka egenskaper
du har att vänta dig är du bättre förberedd och
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kan hantera och aktivera hunden på ett sätt Många uppfödare följer upp sin valpar,
arrangerar träffar och finns till hjälp när du
som passar just den rasen.
Med en registrerad rashund följer alltid behöver den som bäst.
med en dokumenterad bakgrund som ger
svar på härstamning, hälsostatus och
eventuella tävlingsresultat. Samma sak gäller
för din hunds släkt. Det är att jämföra med en
varudeklaration på en mobil, dator eller
annan kapitalvara!

En registrerad rashund är så nära det
bästa köpet som möjligt. Man får dock inte
glömma bort att hundar är unika levande
varelser, och vad som helst kan därför hända.
Men valet att köpa en rashund borgar för
trygghet och det är både du och din hund
SKKs uppfödare är tvungna att följa värd!
SKKs regler. Därutöver gäller en hel del Om du slutligen ändå väljer en blandras, är
restriktioner som är kopplade till hälso- det viktigt att den värderas av dig lika mycket
program och rasspecifika avelsstrategier. Allt som en rashund. Den ska behandlas med
detta för att du ska få en så frisk och sund samma respekt, kärlek och omvårdnad som
hund som möjligt. SKKs uppfödare ska också en rashund!
följa konsumentköplagen. Det gäller inte BLANDRASHUNDAR
alltid vid försäljning på olika nätsajter – Även om Svenska Kennelklubben främjar
återigen en trygghet för den som tänker köpa avel med rashundar så är också andra
hund.
hundar välkomna i organisationen. Dessa
SKKs uppfödare tar ansvar och är måna
om att hitta rätt köpare till rätt hund. Det
kan innebära att du får svara på en hel del
frågor när du besöker SKKs uppfödare.
Antingen är du den perfekta köparen eller så
kan det vara så att uppfödaren inte säljer
någon valp till dig för att du inte passar just
den typen av ras. Återigen en trygghet för dig
när du förblindas av en söt liten valp som
senare växer upp och blir en stor och
krävande hund.

hundar får delta på kurser, vissa tävlingar och
prov samt registreras i vårt ägarregister
DjurID.se. Många upplever att antalet av så
kallade blandrashundar ökar. SKK arbetar
över hela landet med information om
fördelarna med rashundar, även kallade
stambokförda hundar.

SKKs uppfödare levererar alltid valpar
med registreringsbevis från SKK. Likaså
köpeavtal, som reglerar vem som är ägare av
hunden. Hunden ska vara veterinärbesiktigad
och det intyget får inte vara äldre än en vecka
gammalt. Valpen ska också vara avmaskad
före leverans, liksom id-märkt. Ingen valp får
En söt cockapoo (cockers spaniel + pudel),
säljas före 8 veckors ålder. Valpen är i många men hur är det med ev. nedärvda egenskaper och
fall även försäkrad. Tillsammans med valpen
sjukdomar?
brukar också uppfödaren skicka med
Vad visar sig när hunden blir lite äldre?
”matnyttig” information gällande din valp.
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SKK har också ett ansvar som ”hundägarnas
riksorganisation”. Med detta följer att allmänhet och myndigheter utgår från att SKK
är en garant för god hundhållning.
SKK välkomnar därför också de hundägare
som av olika anledningar skaffat sig en hund
som inte finns registrerad i SKKs stambok.
Även dessa hundar är kan delta på flera

aktiviteter, prov och tävlingar som SKK
arrangerar.
Även ägare till en hund som inte är
registrerad/stambokförd hos SKK kan
anmäla ägarregistrering till DjurID.se. Enda
kravet är att hunden är id-märkt.

Uppfödarintervju med Helen Östensson, Kennel Drumbold
EN KORT PRESENTATION AV DIG BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR
SJÄLV:
FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET
Mitt namn är Helén Östensson boende i INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖDBjästa söder om Örnsköldsvik, och där NING:

bor jag med mina hundar som för tillfället
är 1 st cairnterrier och 3 st affenpinschrar
och innehar kennel Drumbold´s sedan
1986

Föräldrarna hade hund under mina tidiga
år och längtan att ha egen hund har alltid
funnits, innan jag skaffade egna hundar
lånade jag dem för promenader eller för
att vara hundvakt. Mitt eget hundägande
började med cairn i slutet av 70-talet

SE UCH Drumbold´s Tazzel

Från vänster Drumbold's Tazzel,
Helen Östensson, SEUCH Crea Diem Explorer

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA
AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST
DENNA RAS?

Min första affenpinscher var en tik från
kennel Urax "Fifi" var född -89, som
sedan följdes av 2 st till från Urax och
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därefter har det blivit affenpinscher då
jag verkligen fastnat för denna ras och
aldrig ångrat det valet,
VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER
DU HÖGST HOS EN AFFEN?

De är glada, följsamma för det mesta ,
lättsamma att ha i grupp oavsett kön, helt
enkelt att de är goa som alla "apor" är.
BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA
EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER?

Nej, oftast inte, kanske någon enstaka
kan ha frågat om jag ställer dem, men det
har varit av underordnad betydelse för
dem.
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:

Crea Diem Helén
Ja där tror jag att vi alla är nog överens
som föder upp dom att man tittar efter HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA
friska, sunda hundar med bra mentalitet DIN/ERA HUNDAR?
och exteriören utan överdrifter
Långa promenader och olika aktiviteter
ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR: med andra hundägare där de behöver
Kanske inte det viktigaste men är ju ett jobba med kropp och huvud, ett av
sätt att träffa likasinnade och att få se exemplen är social träning med andra och
andra uppfödares hundar.
ringträning.

SE UCH Drumbold's Tazzel, SEUCH Crea Diem Explorer, Drumbold's Vilda, Crea Diem Helen
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Bröderna Bus och lammen
Vale har nu firat två år med mycket pompa
och ståt. Stor flaggning på verandan och
specialfärs från slaktaren. Givetvis fick
Hugin vara med på kalaset och smörja kråset.

definitivt inte ha någon leksugen affenpinscher bland dem. Hugin fann det säkrare
att fly tillbaka till storebror än att ta sig an en
arg tacka.

För övrigt har dagarna varit lite som ”stilla
flyter Don” ända till förra veckan. Plötsligt
blev vi med lamm. Små, vita och svarta
fyrbeningar som Hugin och Vale blev helt
betagna av. Små konstiga djur som var i stort
sett i deras storlek. Spännande – båda var helt
i extas. Men på något förunderligt sätt begrep
båda två att man, trots allt, måste vara
försiktig med de små ulltottarna.

Efter detta lilla äventyr har herrarnas intresse
för lammen inskränkt sig till att gå runt hagen
och nosa samt att sitta länge och bara titta på
de hoppande lammen med längtan i blick.

I byn är det nu besök av cirkus och både
Hugin och Vale har med intresse kollat in
lamadjur som spottade på dem, tjusiga pudlar
som leker med bollar och dansar, riktiga apor
som klättrar och gör konster. Hugin, vars
Hur skulle de närma sig sina nya kompisar? specialitet är att sitta som en ekorre, alternaJag iakttog dem och insåg att det pågick tivt lemur, bidrog till underhållningen på
någon form av förhandling mellan Vale och marknadsplatsen med dessa specialnummer.
Hugin. Plötsligt reste sig Vale och gick lite åt Stolt matte och husse kan vidimera att våra
sidan och Hugin började med en form av två affenpinschrar i sedvanlig ordning väckte
ålning medelst hasning närma sig lammen, samma uppmärksamhet som cirkusens alla
som vid upptäckten av det svarta hund- djur.
huvudet hoppade högt upp i luften för att
sedan ge sig av till mamma tacka. Hugin
presterade ett svagt voff och gick besviken
tillbaka till Vale, som från sin tillbakadragna
position iakttagit skådespelet.
Varför vill de inte leka med oss? Ny
förhandling mellan de två tuffa affenpinschrarna påbörjades. Vale intog position väktare
och Hugin påbörjade först en kringgående
rörelse för att komma till hagens andra sida
och därifrån smyga in till lammen. Han
gjorde sig så liten som det bara var möjligt
och det såg verkligen ut som han gjorde
tappra försök att se ut som ett lamm. Men oj
vad han bedrog sig. Mamma får hade örnblick
och full koll på sina lamm och hon ville

Trevlig sommar alla fyrbenta och tvåbenta
vänner från Vale och Hugin.
A bientôt !
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Om avmaskning och vaccination av våra hundar.
Ur ett referat från Vet. Jerker Kihlströms föredrag för Lidingö BK hos RM Hundcenter 2015

Jerker har en lång erfarenhet från bl.a. SLU i Uppsala, som distriktsveterinär i
Hälsingland, Vallentuna Djurklinik, Väsby Djursjukhus och innan sin examen
arbetade han som narkossköterska på Bagarmossens Djursjukhus.
Jerker Kihlström driver idag kliniken Veterinären i Vallentuna.
AVMASKNING
- När vi pratar om avmaskning har det som
bekant hänt mycket under de senaste
åren.Tidigare avmaskades hundarna regelbundet minst en gång om året. Nu gör vi det
så få gånger som möjligt under hundens hela
liv. Första avmaskningen sker vid 3 månaders
ålder. Den andra 3 månader senare. Därefter
rekommenderar vi att bara avmaska vid
behov. Varför behandla något som inte
behöver behandlas?
- Inte mer än 5% av alla Sveriges hundar har
mask och de flesta av dessa är jakthundar i
Norrland. Räkna bort dessa och det är inte
mer än 1% av våra hundar som har problem
med mask.

Jerker Kihlström

BASVACCINATIONER
Vi vaccinerar våra hundar för att förebygga
sjukdomar som t.ex. valpsjuka, parvo, hepatit, kennelhosta, rabies, leptospiros, borelia
Men det finns alltid undantag. Har du en aktiv och herpes.
jakthund som kanske äter sork ska du - I Sverige har vi tre stycken s.k. basvacciner
avmaska den regelbundet. Eller om du har en som alla hundar absolut bör vara vaccinerade
hund som äter stora mängder hästbajs, ska du med. Dessa grundvaccinationer ges till alla
också avmaska den regelbundet. Hästbajs är i hundar vid åtta veckor, tolv veckor och sedan
sig inte farligt för hunden, men när det har vid ett års ålder och skyddar mot parvo eller
legat på marken ett tag så drar det till sig olika hundpest, den smittsamma leverinflammatyper av mask som inte är bra för hunden.
tionen hepartit och valpsjuka.
Symptomen för en hund som har drabbats av - Om din hund har fått denna mycket viktiga
mask är kräkningar, diarré och avmagring. grundvaccinering redan under sitt första
DVÄRGBANDMASK
levnadsår räcker det sedan att påfyllnings-Idag har vi inga problem med dvärg- vaccinera vart tredje år, vilket ska vara
bandmask här i Sverige. Men jag gissar att vi tillräckligt.
kommer att ha det om 12–15 år. Dvärgband- TILLÄGGSVACCINER
masken kommer hit med hundar som har varit -Som veterinär är det intressant för mig att
utomlands och jag rekommenderar verkligen veta hur din hund lever för att kunna
alla som har varit utomlands med sin hund att rekommendera vilka eventuella tilläggsvacavmaska den direkt vid hemkomsten igen. ciner den bör få! Är ni aktiva på brukshundSäkrast är ju förståss att lämna hunden klubben och tävlar mycket? Går hunden på
hemma i Sverige om du inte ska ta med den dagis? Åker ni på utställning? Lever din hund
utomlands för tävling, utställning eller avel. ett socialt liv bör den absolut vaccineras mot
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kennelhosta. Den får säkert inte ens vara på starkare vaccin, rekommenderar Vallentunahunddagis om den inte är vaccinerad.
veterinären Jerker.
- Det finns idag två vacciner mot kennelhosta
Nobivac Pi som injiceras i nacken och
Nobivac KC som ges lokalt i nosen. Av dessa
anses KC vara den vaccin som ger bäst skydd,
men det har också ibland en biverkan som gör
att hunden tillfälligt under en period av
kanske upp till två veckor tappar luktsinnet.
Det är helt ofarligt för hunden, men om du
t.ex. har en tjänstehund som är beroende av
sin näsa, eller ni kanske tävlar i spår, sök eller
Nose Work inom den närmaste tiden, då
skulle jag hellre rekommendera Pi-vaccinet.
Det är bl.a. därför jag menar att det är viktigt
för mig att veta hur just din hund lever i
vardagen.
RABIES
Rabies är en virussjukdom, med dödlig
utgång, hos varmblodiga djur som t.ex. hund,
räv eller blodsugande fladdermöss. Sjukdomen finns ännu ej i Sverige utan är
vanligast förekommande i Asien, Afrika,
Nord- och Sydamerika. Hundar är det
vanligaste värddjuret för rabiesviruset i dessa
områden och i snitt dör ca 50 000 människor
varje år till följd av rabies. Viruset sprids från
djur till människa (zoonos) via hundbett eller
vid kontakt med öppna sår. Spciellt stora är
problemen med rabies i Indien vilket anses
bero på det stora antalet hemlösa hundar som
finns där. Men även i Östasien, Kina där
antalet sällskapshundar formligen exploderat
de senaste åren och en uppskattad siffra idag
ligger på ca 40 miljoner.

LEPTOSPIROS OCH LEICHMANIA
- Leptospiros är en bakteriesjukdom hos
människor och djur. Smittan sprids från
gnagare via urinen och förorenat och
stillastående vatten. En hund kan t.ex. smittas
genom att den dricker förorenat vatten ute i
en pöl eller ett dike. Symptomen hos en hund
som har smittats är oftast feber, inre
blödningar, lever- och njurskador. Unga
hundar är speciellt känsliga och kan dö av
sjukdomen. Det finns ett vaccin, men det ger
inget fullständigt skydd, men minskar klart
sjukdomssymptomen. Leptospiros är vanligt
förekommande bl.a. i länder kring medelhavsområdet samt i Tyskland, Frankrike och
Spanien.
LEISHMANIOS
Detta är en parasitsjukdom som smittar via
sandmyggor som finns överallt på för oss
populära semestermål som Spanien, Italien,
Frankrike m.fl. Sjukdomen är kronisk och för
en drabbad hund krävs det livslång
behandling. I en del fall kan utgången vara
dödlig. Sjukdomen kan invärtes ge
leverskador och utvärtes tydliga hudbesvär.
En människa kan smittas av Leishmanios från
hund via ett öppet sår.
För de som reser utomlands med sina hundar
är det bästa skyddet mot dessa smittobärande
sandflugor s.k. myggrepellerande preparat
och ett myggnät. Men inget av dessa ger ett
100%-igt skydd. Det bästa sättet att skydda
sin hund är att lämna den hemma i Sverige.

Det finns idag ett effektivt vaccin mot rabies - Det kan ta lång tid att upptäcka denna
som kan ges i förebyggande syfte till t.ex. parasitsjukdom. Leishmanios kan i vissa fall
utsatta yrkesgrupper.
ha en flera år lång inkubationstid vilket bl.a.
- Ska ni utomlands till länder där det betyder att de organisationer som arbetar
förekommer rabies, ska din hund givetvis seriöst med att placera om gatuhundar från
vara vaccinerad mot detta, enligt Jordbruks- olika europeiska länder måste vara oerhört
verkets regler. Ska ni besöka länder där rabies noggranna med veterinärkontroller av de
är mera vanligt förekommande, så använd ett hundar som sedan placeras om i ett nytt land.
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BORRELIAVACCIN
2014 kom det för första gången ett
boreliavaccin. Det är framför allt bra för de
hundar som har känslig hud och kanske inte
tål de vanliga fästingmedlen så bra. Vaccinet
ger upp till 85%-igt skydd och ges en gång
om året och har inga kända biverkningar.
Hur vanligt är det att en hund blir smittad med
Borelia?

fungerar bra för din hund.
- Det finns idag inga vetenskapliga rön som
visar att det finns några huskurer mot fästingar som verkligen fungerar.
-Det är nog helt enkelt som så att hundägare
väljer det fästingmedel som ligger närmast till
hands på apoteket. Numera finns det ganska
många olika medel att välja bland. De mest
klassiska är väl Exspot och Frontline, som
bägge droppas direkt på hundarnas hud. Sen
finns halsband som Scalibor och Seresto.
Nexgard är ett annat märke liksom Simparica
som ges i tablettform.

- Det beror väldigt mycket på i vilket område
man bor eller rör sig med sin hund. I t.ex.
Norrtälje bär var fjärde (4:e!) fästing på
boreliasmitta. Bor man i ett sådant område
och rör sig mycket ute i skog och mark så är -Har du en hund som har känslig hud, skulle
det ju givetvis en ökad risk och man bör som jag som veterinär i dag i första hand råda till
hundägare vara extra noggrann med t.ex. användandet av fästingmedel.
boreliavaccin eller ett fästingmedel som

Fråga veterinären – ett nytt inslag i Affenbladet
Nu kan ni som har något ni undrar över när det gäller er Affenpinscher och som ni tror en
erfaren veterinär kan svara på skicka in era frågor till redaktionen med e-postadressen
solweig.hans@tele2.se.
Veterinären i Vallentuna, Jerker Kihlström, kommer då att besvara dessa i ett kommande
nummer av Affenbladet.
Fråga på!

Liten Affenkalender 2017
14 maj

Affenspecialen i Eskilstuna

25 maj

Affenpromenad i Ulriksdals Slottspark

12-13 augusti

Djurens Helg på Solvalla

26 augusti

Affendagen i Strängnäs

Ca 10 sept

Affenbladet 3-2017

Ca 10 decemb.

Affenbladet 4-2017 (julnummer)

22

Redaktionen tackar speciellt Christofer Frances, Inez Fryklöf, Susanne Lundberg, Maria Borg, Helen
Östensson, Anne o Lars Wedin och Stefan Borg för många fina bilder till detta nummer av
Affenbladet
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