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Affenbladet 

Affenbladet är Affenpinscherklubbens med-

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

samtliga medlemmar i Affenpinscherklub-

ben. Den ska vara såväl informativ som 

lärorik för medlemmarna. Utöver i Affen-

bladet publiceras information även på klub-

bens hemsida samt i klubbens öppna Face-

bookgrupp. 

För riktighet i sak och innehåll i infört 

material svarar respektive författare och 

annonsör själv. Redaktionen för Affenbladet 

vill därmed understryka att innehåll i artiklar 

och annonser inte behöver avspegla 

uppfattningar som delas av redaktionen, 

APK:s styrelse eller arbetsgrupper. 

REDAKTION 

Redaktörer är  

Anne Wedin, 072-180 27 14 

anne@affenpinscher.se och 

Hans Peterson, 070-652 05 05  

sekr@affenpinscher.se . 

Ansvarig utgivare för Affenbladet är 

Nina Karlsdotter, 0292-509 19 

ordf@affenpinscher.se  

Annonspriser 

Logga insida   100 kr 

Halv insida  250 kr 

Hel insida  500 kr 

Omslagets insida 750 kr 

Baksida  750 kr. 

Förskottsbetalning i samband med beställ-

ning på plusgirokonto Pg 643 75 41 – 3 

Avelsfond 

Den 19 februari 2012 fastställdes stadgarna 

för Affenpinscherklubbens Avelsfond. 

Denna används enbart för att komma tillrätta 

med de rasspecifika problem vår ras kan ha, 

t.ex. reproduktionsproblem och infektioner. 

Alla bidrag till denna fond är mycket 

välkomna! Nordea 1626-4305537.  

Medlemsavgifter 

Som medlem i Affenpinscherklubben är Du 

medlem även i SSPK, Svenska Schnauzer 

Pinscherklubben. Ansöka om medlemskap i 

Affenpinscherklubben kan du göra antingen 

genom att fylla i ett enkelt webbformulär på 

klubbens hemsida www.affenpinscher.se 

eller direkt till SKK´s medlemsavdelning, tel. 

08-795 30 50 eller e-post till  

medlem@skk.se. 

Fullbetalande medlem 300 kr/år 

Familjemedlem  100 kr/år 

Utlandsmedlem  350 kr/år 

Utland familjemedlem 100 kr/år 

Provmedlemskap 150 kr/år 

Gåvomedlemskap  150 kr/år 

 Välkommen in i Affenvärldens 

gemenskap! 

Ny medlem juni – augusti 2015: 

Maria Wessberg Västerås, Marcus Witt 

Västerås. 

 Ett hjärtligt tack till  

till Veronica Lange & Maria Borg, Kennel 

Velvet Dandys som skänkt gåvomedlemskap 

till 3 st. valpköpare juni – augusti 2015. 

Artiklar och bilder 
Affenpinscherklubbens styrelse, som också 

är redaktion för Affenbladet, behöver hela 

tiden hjälp av Er medlemmar med bilder, 

artiklar eller åtminstone uppslag till artiklar, 

som kan intressera klubbens medlemmar. 

http://affenpinscher.se/wp-content/gallery/hundar/Cleoavmadde.jpg
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Styrelse och funktionärer 2015 
Styrelse: 

Ordförande:  Nina Karlsdotter 

 Grällsbovägen 16 

 740 45 Tärnsjö 

 0292-509 19 

 0722-51 07 17 

 ordf@affenpinscher.se 

V. ordförande: Yvonne Larsdotter 

 Vallby-Mällby 8 

 745 98 Enköping 

 070-792 03 01 

 vordf@affenpinscher.se 

Sekreterare: Hans Peterson 

 Lövhagsvägen 30 

 186 94 Vallentuna 

 08-512 40 612 

 070-652 05 05 

 sekr@affenpinscher.se 

Kassör: Helen Sjölund 

 Hosta Karlsdal 151 

 732 72 Fellingsbro 

 070-343 88 00 

 kassor@affenpinscher.se 

Ledamot: Katarina Paulsson 

 Bengt Ekehjelms gata 6 

 118 54 Stockholm 

 08-668 02 02 

 076-869 73 15 

 katarina@affenpinscher.se 

 

 

Suppleant: Veronica Lange 

 Ekbacksvägen 32 

 725 91 Västerås 

 021-505 07, 073-920 33 22 

 veronica@affenpinscher.se 

Suppleant: Anne Wedin 

 Polhemsgatan 6 

 112 36 Stockholm 

 08-654 58 39 

 072-180 27 14 

 anne@affenpinscher.se 

Suppleant: Inez Fryklöf 

 Timmermansgatan 6 

Lgh 14402 

722 14 Västerås 

070-343 88 00 

inez@affenpinscher.se 

 

 
Vidar och hans franske kompis 

Funktionärer: 

Webbmaster:      Sylvia Johansson, 

                        webmaster@affenpinscher.se 

Avelsrådgivning/valphänvisning: 

 Katarina Paulsson (s) 

 katarina@affenpinscher.se 

Susanne Lundberg (valph) 

 valphänv@affenpinscher.se 

 

PR, information: Anne Wedin (s) 

                          anne@affenpinscher.se 

Utställning:          Katarina Paulsson (s) 

                             katarina@affenpinscher.se 

Valberedning:      Kristina Gunnarsdotter (s) 

                             kristina.gunnarsdotter@tele2.se 

Revisorer:             Ingvar Borg (s) 
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Kanslihundarna - 2 
Hej på dig Dockan!! Har du varit på 

semester? 

- Jaa Ville, haft det jätteskönt hemma osså 

har jag varit på hundutställningar och fått 

flera rosetter! 

Jag har också varit på utställning och jag fick 

Excellent! 

- Oj Ville, det måste ju vara jättefint! 

Ja du Dockan, det händer mycket här på 

kansliet nu. I oktober är det Kennelfull-

mäktige, här på jobbet säger dom bara KF. 

Det är bara vartannat år och i år är det KF-år. 

- Vad är det? 

Jo det är Kennelklubbens stora årsmöte där 

man väljer styrelse och sedan bestämmer dom 

vad vi ska jobba med här på kansliet.  Och i 

år förstår du Dockan så ska KF välja ny 

ordförande för Nils Erik Åhmansson har be-

stämt sig för att avgå.  Han har varit ord-

förande längre än någon annan, inte sedan 

Kennelklubben bildades 1889 finns det någon 

som har varit ordförande lika länge. 

- Oj, vad gammal han måste vara den där 

Åhmansson…. 

Suck … hur gammal är du Dockan? 

- Jaa jag är ju 8 och en ½ månad så jag kan 

ju inte räkna så bra än… 

Du förstår väl att det varit många ordförande 

sedan 1889, men Åhmansson blev ordförande 

1993 så det blir 22 år, och så länge har ingen 

suttit på den posten. 

- Vad du kan mycket Ville! 

Och nu när det är KF snart så har alla mycket 

att göra här på kansliet, min matte har 

jättemycket att göra. Har inte din matte det? 

- Nej, tror inte det, hon håller ju på med 

domare till utställningar osså dom där 

-  

 
Här är jag tillbaka från semestern… 

assistanshundarna förstås. Och vet du, min 

mattes chef, han väntar på besked från 

regeringen så det så! 

Om vad då? 

- Jo, dom, regeringen alltså, ska bestämma 

vilken organisation som ska få huvud-

ansvaret för allting som rör Assistans-

hundar. 

Ojdå, det blir ju spännande förstås att höra 

hur det blir! 

- Vet du förresten Dockan att du inte är yngst 

här på kansliet längre, våran jaktsekreterare 

har en valp med sig, en gråhund, och han är 

väldigt trevlig och han heter Crut! 

Ska man kalla honom för Crutte då? 

- Du är ju hopplös Dockan, vi får höras igen 

när KF har varit, då kan man pusta ut lite… 

Hej då Ville!
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Hundars mentalitet – en fråga för alla 

Text: Åsa Lindholm, Helena Frögéli 

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse och organisationens högst beslutande organ 

Kennelfullmäktige har beslutat att hundars mentalitet ska vara ett prioriterat område. Det 

har bland annat inneburit att SKK har utvecklat Beteende- och personlighetsbeskrivning 

hund, BPH, en officiell mentalbeskrivning avsedd att passa hundar av alla raser. 

Förhoppningen är att den ökade satsningen på mentalitet och beteende ska leda till ett 

växande intresse också i de raser/klubbar där man inte har någon tradition av arbete inom 

detta område.  

Inom brukshundraserna är arbetet med men-

talitet och funktion väl etablerat och mellan 

såväl rasklubb, uppfödare som hundägare 

råder konsensus om vikten av att hundars 

mentalitet och beteende dokumenteras. 

Eftersom brukshundsraserna är arbetande 

hundar med ofta väl definierat arbetsområde 

har intresset för mentalitet en självklar plats. 

Det är därför också inom brukshundsleden 

som kunskapen om beteende och mentalitet 

och utbildningen kring desamma är mest 

omfattande och etablerad. Av uppenbara skäl 

har man utvecklat beskrivningar och tester för 

att identifiera de hundar som motsvarar de 

krav som finns hos såväl uppfödare som 

hundägare. 

I samband med det omfattande arbetet med 

Rasspecifika avelsstrategier som tog sin 

början inom SKK-organisationen 2001 blev 

det snart uppenbart att hundars mentalitet är 

en fråga för i stort sett alla rasklubbar. 

Intresset för att beskriva och testa hundarna 

hade under åren medfört att även en hel del 

raser utanför Brukshundklubbens ansvarsom-

råde genomgått SBKs Mentalbeskrivning 

Hund (MH).  Detta har varit den enda 

officiella mentalbeskrivning som funnits att 

tillgå. MH är en beskrivning designad för 

brukshundsraser. Det finns också ett regi-

streringskrav som fordrar att hundar av 

bruksras ska ha känd mental status, d v s 

genomgått MH före parning samt tävlings-

regler som slår fast att de måste ha MH för att 

få starta på bruksprov.  Emellanåt har efter-

frågan på beskrivningsmöjlighet överträffat 

tillgången.  

RAS-projektet synliggjorde, bland mycket 

annat, behovet av en mentalbeskrivning med 

ett bredare och lite annorlunda fokus än MH. 

I flera klubbar efterlystes en beskrivning som 

i högre grad är anpassad till hundar av alla 

raser och som lade stor vikt vid hundarnas 

vardagsbeteende. Denna beskrivning skulle 

kunna kompletteras med rasanpassade 

funktionsprov för att ge en bild av olika rasers 

mentalitet och funktion.  
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Kennelfullmäktige 2009 konstaterade att det 

var SKKs uppgift och ansvar att se till att en 

adekvat mentalbeskrivning för denna 

målgrupp etablerades. SKKs Kommitté för 

hundars mentalitet, KHM, bildades och 

arbetet med det som i maj 2012 blev den 

officiella mentalbeskrivningen Beteende- och 

Personlighetsbeskrivning hund, BPH, tog sin 

början.  

 

Under 2013 blev SBKs Mentaltest, MT, 

officiell för hundar oavsett ras (under 

förutsättning att inte specialklubben ifråga 

aktivt tackat nej till den möjligheten). I och 

med detta har vi i dagsläget tre officiella 

mentalbeskrivningar/tester att tillgå: 

Beteende- och personlighetsbeskrivning 

hund (BPH), Mentalbeskrivning hund (MH) 

och Mentaltest (MT) som principiellt är 

öppna för alla raser. För raser inom SBKs 

avelsansvar gäller, som tidigare nämnts, 

kravet på MH för såväl avel som tävling, 

medan hundar av andra raser numera kan 

starta på bruksprov efter att ha genomgått 

antingen MH eller BPH. För ägare av 

hundraser inom SBK är valet enkelt: den 

mentalbeskrivning man ska gå med sin hund 

är MH. För övriga raser rekommenderar SKK 

idag att valet faller på BPH. 

Både mh och bph – praktiska konsekven-

ser 

Om vi fokuserar på BPH och MH kan vi 

konstatera att båda beskrivningarna redovisas 

i SKKs Avelsdata i form av spindeldiagram. 

Diagrammen är inte helt jämförbara eftersom 

BPH bland annat har fler beskrivnings-

punkter och definierar en del egenskaper 

något annorlunda än MH, men båda ger en 

bild av till exempel socialitet, nyfikenhet, 

rädsla och aggressivitet. Beskrivningarna 

skiljer sig med andra ord åt så till vida att 

BPH ger en mer nyanserad beskrivning av 

hundens beteende i och med att flera 

parametrar observeras vid varje moment men 

också genom att samma egenskapskomplex 

beskrivs flera gånger utmed BPH-banan. För 

att kunna göra en relevant jämförelse mellan 

beskrivningarnas spindeldiagram fordras 

dock insikt i modellen för hur respektive 

diagram har räknats fram. 

Den information som samlats under kanske 

många års lopp är fortfarande relevant. I 

framtidens genetiska analyser kommer 

hänsyn att tas till både MH och BPH.  

 

MENTALINDEX 

SKK/KHM har beslutat att de ekonomiska 

satsningar vad avser forskning kring hundars 

mentalitet i huvudsak ska riktas mot BPH och 

att inga vidare större satsningar göras på MH. 

Icke desto mindre har SKK beviljat anslag för 

forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet 

som avser att utveckla en modell för att skatta 

avelsvärden för mentalitet för 

brukshundraser, s k mentalindex, baserat på 

MH-resultat. Tanken är att man i förläng-
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ningen ska kunna tillämpa beräknings-

modellen även för andra raser och för BPH.  

 

ETABLERINGEN AV BPH  

Den första utbildningen av BPH-beskrivare 

och testledare anordnades på våren 2012. 

Under beskrivningens första säsong var sju 

arrangörer aktiva, en siffra som nu uppgår till 

24 st. Cirka 50 personer är utbildade 

beskrivare, runt 65 st är testledare.  

Redan initialt påtalade KHM vikten av att 

som arrangörer anlita både klubbar och 

privata aktörer. Detta har visat sig vara ett väl 

fungerande koncept. Bland de klubbar som 

arrangerar BPH finns såväl länsklubbar, 

lokala kennelklubbar som special- och 

rasklubbar. Därutöver finns även en BPH-

bana på Grans Naturbruksgymnasium i Piteå 

plus en knapp handfull privata arrangörer. 

Gemensamt för samtliga är att de till banorna 

knutna funktionärerna har ett stort intresse för 

mentalitet. Somliga av dem är aktiva 

funktionärer även inom MH och MT. Detta 

har medfört att man på de åtta 

brukshundklubbar (t ex Östra Härjedalens 

BK, Timrå BK och Mjölby BK) som har 

utbildade BPH-funktionärer har kunnat vidga 

sin verksamhet och erbjuda ägare av icke-

brukshundsraser möjlighet att genomgå BPH 

parallellt med den MH-verksamhet som i 

huvudsak riktar sig mot brukshundar. De 

mentalitetsintresserade funktionärerna får 

genom sin utbildning till BPH-

beskrivare/testledare ytterligare 

kompetenshöjning, vilket kommer 

arrangörsklubbarna till del. Dessutom bidrar 

den rika representationen av varierade raser 

som BPH uppvisar till fördjupad kunskap i 

hundars beteende generellt. 

 

FRAMTIDSVISIONER 

Det finns ett uttalat mål för SKKs KHM att 

öka intresset för och kompetensen kring 

hundars mentalitet på ett brett plan inom 

organisationen. Att våra hundar mår bra och 

fungerar i samhället är en fråga som inte bara 

berör bruks- och tjänstehundsverksamheten 

utan är en angelägenhet för varje special- och 

rasklubb och varje enskild hunduppfödare. 

Förhoppningen är att den ökade satsningen på 

mentalitet och beteende ska leda till ett 

växande intresse också i de raser/klubbar där 

man inte har någon tradition av arbete inom 

detta område. En del i den strävan är den 

nyligen lanserade digitala 

distansutbildningen ”Hundens beteende”. 

Vidare planeras en ”Mentalpool” bestående 

av personer som ska kunna föreläsa om 

mentalitet, men också vara 

bollplank/diskussionsledare i klubbarnas 

övergripande mentalitetsarbete. 
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Visionen är också att vi ska få till stånd ett 

språk som gör det möjligt även för uppfödare 

av sällskapshundsraser att prata om menta-

litet och beteende utifrån gemensamma 

begreppsuppfattningar. SKK/KHM har 

påbörjat det arbete. Precis som den 

utställningsintresserade ofta har lätt att förstå 

innebörden av en exteriör beskrivning som 

talar om att hunden är välvinklad, har brant 

kors eller är upprätt i mellanhänderna, ger oss 

ett gemensamt språk en möjlighet att skapa en 

kartbild över hundens beteenden och mentala 

egenskaper. Mentalbeskrivningen ger oss inte 

hela sanningen, lika lite som en 

utställningsstart beskriver en hunds exteriör 

på ett fullödigt sätt, men den hjälper oss en bit 

på vägen. Uppfödarna får veta mer, och i 

avelsarbete är all kunskap av värde.  

En ökad satsning på hundars mentalitet inom 

hela SKK-organisationen är ett arbete som 

avser att förstärka den kvalitetsstämpel som 

bör vara synonym med registrerade hundar. 

För detta krävs såväl nytänkande och 

engagemang – som samarbete. 

 

SKK Play för uppfödare – en historisk premiär!
SKKs Utbildningskommitté (UK) gör en stor 

satsning på vidareutbildning för uppfödare 

via en ny webb-TV satsning som vi döpt till 

SKK Play för uppfödare. SKK play för 

uppfödare ersätter den tidigare föreläsnings-

serien, i uppfödarutbildningen, som arrange-

rades på ett antal orter runt om i Sverige.  

Temat för det första programmet i SKK Play 

för uppfödare är ”DNA-tester – värdefulla 

eller vilseledande”. Programmet kommer att 

bestå av dels filmade inslag där vi följer en 

hund och dess ägare genom processen att ta 

ett DNA-test. Dels ett studiesamtal mellan 

SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och 

vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg. 

Efter programmet blir det en frågestund dit du 

under programmets gång kan mejla in dina 

frågor.  

NÄR?  

Torsdagen den 17 september, på kvällen, 

kommer det första programmet i SKK Play 

för uppfödare att premiärsändas via 

www.skk.se. Sändningen börjar kl. 19.30. 

Närmare information med praktiska detaljer 

kommer att publiceras på www.skk.se senare 

under sommaren. 
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Affenspecialen 2015 
Den 25 juli, mitt i semestertider, i strålande sol på förmiddagen och i regn och rusk på 

eftermiddagen gick APK´s stora årliga rasspecial av stapeln. Även i år med många vackra, 

roliga och busiga affenpinschrar med d:o vidhängande handlers, familjer och vänner. 

 
Vår ordförande, Nina Karlsdotter, inledde 

dagen med en kort resumé av programmet.  

Dagens domare, Kristina Gunnarsdotter,  

presenterades liksom dagens ringsekreterare,  

Kristina Norling, som skrev kritiker samt 

Katarina Paulsson och Yvonne Larsdotter, 

som höll ordning i ringen. 

Kristina Gunnarsdotter, en av Sveriges mest 

erfarna affenuppfödare lade ner hela sin själ i 

såväl kvalitets- som konkurrensbedömning. 

Alla ”apor” blev verkligen bedömda och 

placerade efter förtjänst. 

Ett stort tack till Kristina, Helena och 

Yvonne.

 
Som alltid inleddes Affenspecialen med 

valpklasser. 4 – 6 månaders hanar resp. tikar 

och 6 – 9 månaders hanar resp. tikar. Förutom 

de vanliga klasserna vid officiella 

utställningar bedömdes även Bästa Svans, 

Bästa Huvud och Uttryck, Bästa Parklass och 

Barn med Hund. Utom BIS-tävlan bedömde 

Sara Nordin – välkänd auktoriserade domare 

och speaker vid Sthlm Hundmässa – en för 

detta år ny Urax-klass. Sara roade dessutom 

alla med ett kåserande om hundutställningar 

och gamla tiders rasstandarder. Många skratt 

åtföljde Saras citeranden ur den första ”ras-

standarden” i Sverige. 

Fler bilder av BIS-vinnare på följande sidor. 
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BIS: INT CH NORD UCH HE JV-12 HE V-13 FI V-14 Avantgarde Sundance Kid visad och 

delägd av sin ena ägare Nina  Wikström 

BIM: SE UCH FI V-11 NORD JV-11 SE V-11 SE V-13 Velvet Dandy´s Panzee 

Visad och ägd av Emily Erling 

 

  
 

BIS Veteran: SE UCH SE VV-14 SE VV-15 

Orlock Darvell, Visad och ägd av 

Veronica Lange 

 

BIS Valp: Crea Diem Patrick 
visad och delägd av sin ena ägare  

Nina  Wikström 

 

Övriga resultat och många fler bilder på tävlande affenpinscher finns på vår hemsida 

www.affenpinscher.se! 

http://www.affenpinscher.se/
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Uppfödarklass: 

Kennel Velvet Dandy´s, som deltog med VD´s 

Cinnamon Bun, VD´s Nok Tok, VD´s Pingu, 

VD´s Princess Bubblegum 

Avelsklass: 

C.I.B. FI V-09 NO V-10 NORD UCH NORD 

V-09 SE V-10 Pizzirico v Tani Kazari, som 

deltog med VD´s Lejonel, VD´s Blomhåret, 

VD´s Dockan 

 
 

Och så naturligtvis även i år en Kom-som-du-är-klass med inga andra krav på hund och 

handler än någorlunda renrasiga affenpinschrar. Närmare 10 st. hundar ställde upp. Bland 

dem Tina Janssons alldeles speciella apa, Korken. Två inte helt renrasiga apor försökte få 

delta, men för att undvika sämsta tänkbara bedömning drog de sig självmant ur bedömningen. 

Vår domare liksom deltagare och åskådare kunde ju konstatera tydliga drag av 

dvärgschnauzer och tysk spets – kleinspitz 

 

  Konkurrens Bästa Hane 
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Johnny Loco v Tani Kazari VD´s Brum 
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Allt kan hända på en hundpromenad 
Av Anne Wedin 

En solig lördag var vi med tio affenpinscher 

på hundpromenad på Djurgården i Stock-

holm. Två av dem var 14 veckor gamla. Den 

uppmärksamhet denna samling åstadkom 

motsvarar med all säkerhet ett antal helsides-

annonser i dagspressen. Vi svarade på frågor 

om ras, åldrar, släktskap och mentalitet. 

Hundarna var exemplariska och lät sig 

klappas. 

 

Efter fikapaus på Rosendal drog vi iväg till en 

rastgård nära Waldemarsudde och där blev 

det affenpinscherrace.  Alla hundarna inkl. de 

två valparna njöt av friheten och de stora 

ytorna samt att vara med kompisar. Vi var 

väldigt stolta över våra hundar som lekte med 

varandra utan att det blev bråk och skall.  

 

Under promenaden träffade vi på detta 

förtjusande brudpar som ville bli 

fotograferade med våra hundar. Resultatet 

blev denna fina bild. Notera särskilt valparnas 

förtjusning i brudens slöja! 

Utflykten var så lyckad så vi kommer att 

försöka göra om den igen och hoppas då att 

fler affenpinscherägare kommer med.  

 

 

Vidar och Vales första veckor tillsammans 
Av Anne Wedin 

Oj, vilket litet affenpinschermonster som kommit 

in i familjen. Han är stark, envis och en mycket, 

mycket företagsam ung man. Dessutom har han 

hela munnen full av hajtänder, som provas på allt. 

Ser ut som ett troll. Och är oerhört charmig. Han 

har nu varit hos oss i två veckor och har redan 

blivit döpt av andra hundägare till Kungsholmens 

skräck.  

Detta på grund av att han vid sin första promenad 

träffade på en mycket ädel gammal schnauzerhane 

vid namn Sir Allan och gav svar på tal när Sir 

Allan morrade åt den unge mannen. 
 

Vale 
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Vale har en enorm styrka och bär gärna runt på 

mattes träskor, vilket vi blir mycket imponerade 

av. Vidar suckar ibland tungt och ser på mig med 

en trött blick. I nästa ögonblick får de tokspring i 

benen och rusar runt, runt.  Vale följer sin storebror 

som en skugga och är det något som han upplever 

som läskigt söker han Vidar och ställer sig gärna 

bakom honom. 

När Vale fyllde 14 veckor fick han en generaldag 

i socialisering. Han fick åka buss, spårvagn och båt 

samt lunch på restaurang. Allt detta gick jättebra 

och eftersom han är så nyfiken charmades alla. 

Höjdpunkten i firandet var att se vaktparaden med 

flottans musikkår. Då var Vale en mycket liten 

Vale som sökte skydd hos Vidar och senare i 

husses famn. Vaktparaden blev nog bara för 

mycket! 

Snart väntar Vales första besök på Arlanda med 

flyg till Geneve och hemfärd till Combloux. Det 

kommer förhoppningsvis att gå lika bra för honom 

som för Vidar och de andra affenpinschrar vi haft. 

En rolig sak som hände när Vidar och jag kom till 

Arlanda senast var att när jag började plocka upp 

Vidars pass ropade den kvinnliga tullaren. ”Det 

där är ju Vidar. Han behöver inte visa pass. Vi vet 

att han är ok.” Till saken hör att jag inte kände igen 

damen ifråga men är man en affenpinscher med 

karisma då är man känd t o m hos tullen på 

Arlanda.  

Vidars matte är mycket smickrad!

 

 

 

CAUDATUS TARANGIRE ”VIDAR”  

En mycket liten affenpinscher 

 med en mycket stor personlighet har lämnat oss alldeles för tidigt!  

Ett av hjärtats kranskärl höll inte längre.  

Välkänd i Stora Stockholms affenpinschermonter,  

Han var alla damers älskling.  

Ja t o m Tullen på Arlanda visste vem ”Vidar” var.  

Vidars stora kärlek var hästen Klara,  

som han rymde till bara för att få vara tillsammans med.  

Vi saknar dig och alla dina påhitt så oerhört, finaste, finaste ”Vidar”.  

Våra tankar går till din matte Anne, husse Lars och din lillebror Vale.  

Susanne Lundberg 
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Information från SSPK 
Afffenpinscherklubben ingår tillsammans med ytterligare fyra rasklubbar i Svenska Schnau-

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

denna sida för väsentlig SSPK-information till våra medlemmar.  

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

 

Kontaktuppgifter till SSPK 

 

Ordförande: 

Bo Skalin 

Bryggarvägen 8 

814 95 Älvkarleby 

0733-50 26 57 

ordf@sspk.se 

 

 

 

 

Sekreterare: 

Annette Persson 

Lilla Hisinge 

331 96 Värnamo 

0705-08 29 16 

sekreterare@sspk.se  

Kassör utom styrelsen: 

Eva Borg Broberg 

Torstuna Spånga 2   

749 72 Fjärdhundra 

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

kassor@sspk.se

Om ni medlemmar har något ni vill vi ta upp 

i SSPKs styrelsen så kommer vi att 

sammanträda den 29 november – fysiskt 

möte med rasklubbarna 

 

Utställningar 2015 

Den sista SSPK-utställningen för 2015 arrangerades i Höganäs den 12 september. 

 
Nyheter och förändringar fr o m 2015: 

1. Från och med 2016 tar rasklubbarna över sina uppfödarlistor och administrerar dem 

själva. På grund av detta ska ingen betala in till SSPK för detta ändamål. APK har hela 

tiden skött ett eget register och berörs därmed ej direkt av detta. Dvärgpinscherklubben 

har nu startat ett eget uppfödarregister. Övriga tre rasklubbar lär följa inom kort. 
2. Vi kommer uppmärksamma Barn med Hund och Junior Handling, samt införa 

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

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

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

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

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

  

mailto:ordf@sspk.se
mailto:sekreterare@sspk.se
mailto:kassor@sspk.se
http://www.sspk.se/
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När, var och hur sover hunden? 
En artikel i La Voix des Betes, No 236, tidskrift för stiftelsen Assistance aux animaux. 

Översatt av Anne Wedin 

Hunden sover mindre än en katt. Trots detta 

tillbringar hunden ca 65 procent av sin tid i 

Morfei armar. Ibland sover han bara med ett 

öga men det är helt klart att kvaliteten på en 

hunds sömn är avgörande för hundens 

psykiska välbefinnande. 

Det räcker att iaktta hur en hund förbereder 

sin tupplur för att förstå hur mycket denna 

stund betyder för honom och för 

välbefinnandet. Han vänder på och krafsar på 

sin sovplats innan han lägger sig. Detta är ett 

arv från förfäderna, som ofta var tvungna att 

avhysa objudna gäster, t ex ormar, innan de 

kunde lägga sig i trygghet. Vår vän sträcker 

sig, söker bästa sovställning för huvudet; 

mellan tassarna, på tassarna eller på korgens 

kant.  Kommer han/hon att sova bättre på 

rygg eller på magen, med eller utan 

snuttedjuret eller ensam? Alla har olika vanor 

och då äntligen den perfekta sovställningen 

har intagits kommer en suck av välbehag. 

Sova är en allvarlig sak som kräver arbete och 

eftertanke. 

 

 
 

KORG, SOFFA ELLER SÄNG 

En hund sover var som helst och nästan i 

vilken ställning som helst. Ofta kan man se en 

hund som somnar sittande och som en 

gamling sluter ögonen innan den rullar ihop 

på golvet. 

En husse/matte, som är vän av ordning, 

föredrar att hunden sover i sin korg. Den är 

hans lya och hans säng. Välj då en mjuk för 

hundar älskar bekvämlighet precis som vi 

själva. Det är viktigt att den har rätt storlek d 

v s att din kompis kan vända sig, men den ska 

inte vara för stor eftersom han vill känna 

väggarna. 

Är du som hundägare lite mer lättsinnig vad 

gäller uppfostran låter du hunden sova på 

soffan, i en fåtölj eller i sängen.  Se dock till 

att det är du som bestämmer över din fåtölj 

eller säng så du inte plötsligt är bortskuffad 

och din fyrfota vän självutnämnd härskare. 

Är det tänkbart att ha hunden i sängen? En 

amerikansk undersökning uppskattar att 58 

procent av hundägarna delar säng med sin 

hund en eller flera gånger i veckan. Detta 

motsäger påståendet att om man låter hunden 

sova i sängen en gång så måste man acceptera 

detta för alltid. Så gott som alltid sover 

hunden på täcket och inte under. 

Vissa hussar och mattar har behov av denna 

närkontakt med sin bästa vän. Hunden är ju 

van vid att leva i närkontakt med sina bröder 

och systrar och gillar följaktligen att ligga 

nära sin husse eller matte oavsett om det är en 

Riesenschnauzer eller en Affenpinscher.  

Man ska emellertid vara medveten om att en 

hund som sover snarkar, drömmer och inte 

minst tar stor plats. Bli heller inte förvånad 

om din bäste vän med en ninjas smidighet 

under natten slingrar sig upp från sängens 

nederkant till din kudde! 
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Faktaruta om hundars sömn: 

Precis som människan har hunden flera olika sömnfaser. Den lätta insomningsfasen, som 

snart följs av djupsömnen. Efter ca 6 minuter kommer drömfasen , tassarna slår i luften, 

ögonen rör sig under ögonlocken och ofta gnäller den. Men vad drömmer hunden om? Vi 

förmodar att hunden återupplever sin dag. En hund behöver sova gott för att komma ihåg och 

befästa vad den lärt sig precis som vi. För en hund är en störd sömn mycket känsligt. Den 

kan bli aggressiv. Börjar en hund sova mindre än vanligt kan vi misstänka att den lider av 

hyperaktivitet eller depression. Hundens ålder påverkar också dess sömnbehov. 

Veterinärerna förfogar idag över mediciner som kan återställa en hälsosam och nödvändig 

sömn utan att det är sömnmedel. Tveka inte att kontakta en veterinär om du upplever att din 

hund är trött och har en störd sömn. En trött hund är olycklig och troligtvis sjuk. 

 

En härlig Djurens Helg på Solvalla!  
Av Helen Sjölund och Peter Falk 

Helgen bjöd på strålande vackert väder när vi 

visade upp vår fantastiska ras, Affenpin-

schern! Deltagarantalet var stort; ca 4000 

besökare per dag. Vi var några affenpinscher- 

ägare, som turades om att stå i vår rasmonter 

för att marknadsföra och visa upp vår ras. 

Totalt medverkade 12 st affenpinscher under 

helgen.   

 
Peter visar Wolfgang i aktion 

Det som slog oss var hur intresserade och 

nyfikna de besökande var på rasen. Några av 

besökarna hade enkom åkt till Solvalla för vår 

rasmonters skull – de gick i valpköpartankar 

och ville veta mer om rasen innan de 

bestämde sig. Väldigt trevligt och seriöst 

inför ett hundköp. Många stannade till när de 

såg uppsynen på våra små apor och många 

kom för att få gosa och kela. 

 
Helen med barnens favoritras 

Djurens Helg bjöd på allsköns aktiviteter och 

en mängd olika djurslag. Gå in på 

http://www.djurenshelg.se/ om du vill veta 

mer om de olika aktiviteterna och de djurslag 

som var representerade. 

Vi fick så många trevliga och givande 

pratstunder men speciellt ett litet samtal med 

en pojke i fyraårsåldern svetsade sig fast i 

våra hjärtan. Han satt och gosade med en liten 

affenpinschervalp som gav honom många 

pussar och då utbrast han: 

- Hon älskar mig och jag älskar henne! 
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Omöjliga att motstå! En sprallig Katarina med glada barn 

 
Affenmys med barnen 

 

Inez blandar handling med freestyle 

 
Liten möter stora varghunden Ego  

Vi hoppas verkligen vi får tillfälle att göra liknande saker igen. 

Att marknadsföra vår lilla ras är urkul och väldigt uppskattat av besökarna! 
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TRAKEALKOLLAPS 
Av Vet. Berit Wallin-Håkansson 

– Du måste göra något åt den där hemska hostan. Det är rått och fuktigt, en dag när 

luften blir rimfrost i strupen och en pratbubbla bildas när man andas ut. 

Hunden har på sig en missklädsam randig kolt, säkert hemstickad och ser ut som en 

baktung humla där han sitter tungt på ändan. Han hostar så kroppen studsar. Ett 

otäckt, gurglade ljud stiger ur hans hals. Glosögonen skelar åt var sitt håll. 

JAG SER HOPPLÖSHET i blicken och gör 

ett undantag. Normalt tilltalar jag ”aldrig” en 

djurägare på stan som veterinär. Han heter 

Arne, det är broderat på polokragen. Jag 

fyller lungorna. 

– Arne behöver hjälp med sin rethosta, börjar 

jag. Han kan ju knappt röra... Jag avbryts 

direkt av en skur av ord. Arnes matte har hört 

det här förut och anlägger smattrande moteld, 

alla argument i ett skott. Förklaringar och 

bortförklaringar varvade med skattning av 

min mentala nivå och betyg på min okunskap 

– toppade med förslaget att sköta mitt. Arne 

glor. 

– Jag är veterinär, börjar jag, och... Matte ser 

överseende på mig, ser den totala okunnig-

heten personifierad. Avbryter igen. 

– Jamen, då så. Då borde du lära dig att det 

här inte är något annat än vanlig mopshosta. 

 
Strupen och lungorna hos en dvärghund med 
trakealkollaps. [Tack för lån av bilderna till: Kruuse Sv. 
AB] 

Trakea är den medicinska termen för 

luftstrupen, det grova rör som – vid varje 

andetag – leder luft till lungorna via munnen 

och nosen. Bäst begriper man symtomen vid 

trakealkollaps om man förstår hur andningen 

fungerar. Den följer ett mönster med en aktiv 

och en passiv fas. 

Inandningen är aktiv. Bröstkorgen vidgas och 

det uppstår ett undertryck i brösthålan. 

Undertrycket gör att lungorna utvidgas. Luft 

rusar in genom luftröret för att jämna ut 

trycket och fyller lungorna. 

Utandningen är passiv och börjar med att 

bröstkorgen och mellangärdet slappnar av. 

Bröstet sjunker ihop, lungorna pressas 

samman och luften strömmar i motsatt 

riktning, ut genom luftröret. Luftvägarna 

måste vara öppna för att andningen skall 

fungera normalt. Minsta förträngning ger 

besvär. 

SYMTOM 

Tung andning vid påfrestning och ”dåligt 

flås” hör till de tidiga symtomen på 

trakealkollaps. Senare uppstår ytlig rethosta 

vid ansträngning och ännu senare hosta även 

i vila. Hetta eller kall och fuktig luft är yttre 

faktorer som gör andningen svårare.  

Den ytliga hostan kan till slut gå över i 

djupare hosta och andnöd. I kombination med 

stress och ansträngning kan hunden få 

syrebrist, storkna och förlora medvetandet. 

Tillståndet kan bli livshotande. Fetma 

inverkar starkt negativt eftersom övervikten i 

sig både ökar trycket mot strupen och ger 

tung andning. 
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DIAGNOS 

Man kan ställa diagnosen trakealkollaps med 

röntgen. Dels kan man granska hundens 

hoströrelse under genomlysning (rörlig 

röntgen) medan man utlöser en hostreflex. 

Dels kan man ta eleganta bilder med olika 

varianter av skiktröntgen. 

Men först, enklast och billigast, gör man en 

palpatorisk undersökning; man känner 

igenom området noga med fingertopparna. 

De flesta normalt händiga personer kan göra 

en sådan undersökning av sin egen hund.  

KÄNNA SJÄLV: NORMAL 

Det är lätt att känna en hunds luftstrupe. När 

nosen pekar mot taket för man handen med 

ett tum-/pekfingergrepp längs undersidan av 

hundens hals. Luftstrupen hos en medelstor 

hund är grov som en vanlig duschslang och 

har ungefär samma form och styvhet. Ju 

mindre hunden är desto smalare är strupen 

men styvheten minskar inte nämnvärt. 

Med fingergreppet kan man följa strupen från 

käkvinkeln till bröstbensspetsen som ett runt, 

elastiskt rör. En frisk hund tolererar att man 

trycker på trakea med en kraft som motsvarar 

greppet om en penna. Om man trycker 

hårdare eller om strupen är irriterad utlöser 

trycket en hostreflex. 

KÄNNA SJÄLV: ONORMAL 

Trakea består av seg bindväv som är armerad 

med hästskoformade brosk, staplade ovanpå 

varandra. Konstruktionen måste vara så 

stadig att strupen kan motstå det undertryck 

som uppstår i bröstkorgen vid inandning. 

Vid trakealkollaps är broskringarna onormalt 

mjuka och trakealmembranet, 

bindvävsbandet som ger dem sin 

hästskoform, är för långt och förslappat. 

Broskets normala styvhet saknas också. 

Dessa förändringar gör att strupen hos en 

hund med trakealkollaps känns platt, oval och 

mjuk. Även ett litet tryck på broskringarna 

pressar ihop dem så att hunden får en 

hostattack. Samma sak händer när hunden 

andas hårt: strupen sjunker ihop av 

undertrycket, hunden hostar så den kiknar. 

 

RASBESVÄR 

Det är främst små hundar som drabbas av 

trakealkollaps; bland dvärgraser med normal 

noslängd till exempel yorkshireterrier, 

chihuahua, dvärgspets och dvärgpinscher. 

Likaså drabbas hundar av alla de små 

krumbenta, kortnosiga raserna. 

Förutom förändringen i själva trakea finns 

ofta andra fel i luftvägarna såsom trånga 

näsborrar, trång nos, bred tungrot och trångt 

svalg. Samma hund kan ha flera olika 

förträngningar i sina luftvägar. Var och en av 

dessa försvårar andningen och gör att hunden 

andas tyngre. Bröstkorgen pumpar då hårdare 

och det kan anstränga brosket i trakea över 

kollapsgränsen. 

Behandling 

Som ägare av en dvärghund bör du inte låta 

din hund bli överviktig utan hålla den slank. 
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Det är även viktigt att inte vifta bort 

eventuella symtom med bortförklaringar som 

”typisk yorkhosta”, ”phalènesnarkning” eller 

”chihuahuasnörvel”. En snabb diagnos 

behövs för att ge hjälp innan det är för sent. 

Veterinären har ingen enkel bot för den 

drabbade hunden och inte heller någon 

medicinsk hästkur. Man får i stället behandla 

symtomen genom att parera med läkemedel 

som håller besvären under kontroll. Man 

doserar efter behov av preparat som dämpar 

inflammation eller som vidgar luftrören eller 

en kombination av dessa. En hund med 

trakealkollaps kan få hosta och andnöd av 

minsta tryck över strupen. Man bör därför 

avstå från halsband och investera i en bra 

sele. 

OPERATION 

Trakealkollaps beror, som redan nämnts, inte 

bara på sjukdom i själva strupbrosket. I upp 

till åttiofem procent av fallen finns det även 

en eller flera andra trånga passager i 

luftvägarna. Ett eventuellt kirurgiskt ingrepp 

riktar sig därför inte i första hand mot den 

kollapsade trakean. I stället börjar man med 

att vidga de förträngda näsborrarna eller korta 

ner det långa gomseglet för att på så sätt 

öppna upp ett trångt svalg. 

Ofta ger dessa ingrepp så mycket förbättring 

att man sedan kan behandla symtomatiskt. 

Bara i vissa extrema och noga utvalda fall kan 

man alls överväga ett ingrepp i själva 

luftstrupen. Sådana operationer är ovanliga i 

Sverige om de ens har utförts alls. Men i USA 

finns vissa avancerade kirurger som använder 

förstärkningsringar i metall och andra som 

föredrar ett mått-sytt nät som placeras inuti 

luftstrupen och fungerar som en inre korsett. 

Seriös och målmedveten avel 

Trakealkollaps kan vara lindrig och bara visa 

sig som irriterande rethosta, men i långt 

gångna fall är den rent plågsam. En hund som 

lider av syrebrist med andnöd riskerar att få 

nedsatt livskraft, ett tidigt åldrande och ett för 

kort liv. 

För att bli av med sjukdomar på längre sikt 

som orsakas av trånga luftvägar och 

trakealkollaps måste man bedriva en seriös 

och målmedveten avel. Varje uppfödare 

måste både känna till att sjukdomen finns och 

även förstå hur den uppstår. Det gäller sen att 

avstå från att avla på djur som har någon form 

av förträngning i luftvägarna. En snarkande 

hund med trånga näsborrar eller trångt svalg 

eller en hund med trakealkollaps bör förstås 

inte komma i fråga som avelsdjur. 
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Lustfylld läsning med fyrfota vän 
En mjuk, vänlig kompis som inte bryr sig om hur det låter, om det blir fel eller om 

orden stakar sig. Våra husdjur skänker en lugnande inverkan på oss människor 

samtidigt som de inte är ett dugg intresserade av prestation. Forskningsprojektet 

Bokhunden och Astrid Lindgren, med medel från Allmänna arvsfonden, går nu in i 

nästa fas med förstärkning från Agria Djurförsäkring och SKK forskningsfond.

Forskaren Helene Ehriander berättar om arbetet:

Vad är en Bokhund? 

Det är en pedagogisk tjänstehund som verkar 

inom skola och bibliotek och hjälper barn att 

fokusera på sitt läsande i lugn och ro utan 

prestationskrav. 

Hur kan en hund hjälpa barn att lära sig 

att läsa? 

Hunden skapar trygghet och motiverar barn-

en att läsa. Om barnet snavar på ett krångligt 

ord kan man säga ”Nu tror jag inte att hunden 

förstod ordet, kan du förklara? ”. Och barnet 

hjälper hunden. 

Vad krävs för att bli en Bokhund? 

Den måste vara lydig och social. Nyfikenhet 

och intresse för människor är viktigt. En trygg 

och säker hund är grunden då hela idén går 

förlorad om något barn skulle bli skrämt eller 

skadat av en osäker eller stressad hund. För 

att vaska fram rätt hundar utvärderas de i ett 

tufft lämplighetstest. 

 

Hur länge jobbar hunden? 

En vanlig arbetsdag är tre pass gånger 20 

minuter med paus eftersom hunden verkligen 

anstränger sig och är mycket fokuserad. 

Sedan är den ledig en dag innan nästa pass. 

Utbildas hundföraren också? 

Efter godkänt lämplighetstest genomgår 

hundföraren också en utbildning där det ingår 

etologi, pedagogik och barnlitteratur samt 

kunskap om dyslexi och autism, parallellt 

med att hunden tränas i specifika moment. 

Klarar man alla moment certifieras hund och 

förare till Bokhundsekipage. 

Vad tycker barnen som har ingått i pro-

jektet? 

Ett barn sa: ”Att läsa för Bettan är som fre-

dagsmys, fast bättre”. Barnen känner sig 

viktiga när hunden lyssnar. 

Vart vänder sig hundägare som vill testa 

sin hund? 

Under projekttiden genomför vi utbildningar 

till starkt reducerat pris därefter ska det bära 

sig själv som till exempel vidareutbildning 

för lärare. Vi nås via www.bokhunden.se. 

Hur många hundar utbildas nu? 

Vi har 20 hundar som påbörjat den ettåriga  

utbildningen och till sommaren är de första 

hundarna klara.  

Fotograf: Katarina Sundberg 

Kontakt: Helene Ehriander, Bokhunden och Astrid Lindgren, 0768-86 99 68 

Pernilla Melander, kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring, 070-57 93 111 
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Ett speciellt tack till Anna Grevin, Madeleine Parksjö, Susanne Lundberg, Maria Borg och Helen 

Sjölund för många, fina bilder till detta nummer av Affenbladet. 

Nästa nummer beräknas utkomma om ca 3 månader. 


