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 Välkommen in i Affenvärldens
gemenskap!
Nya medlemmar mars – maj 2017:
Katarina Rodell.Motala.
 Ett hjärtligt tack till
Susanne Lundberg och Anneli Johansson,
kennel Caudatus som skänkt gåvomedlemskap till 1 st. valpköpare juni - augusti 2017.

Framsidans bild visar ömheten mellan den lilla flickan Minjah och affenvalpen Caudatus
King Kong numera även kallad "Hermann".
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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!
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Ordförande har ordet
Av Nina Karlsdotter
Det är redan september och sommaren har
varit ganska kall och solfattig, men
förvånansvärt nog så är träden fortfarande
gröna! Kanske är det just bristen på långvarig
torka som spelar in.

specialklubbar har haft möjlighet att säga sitt
via remisser och det finns ett förslag för KF
att ta ställning till. Det som verkar bli
verklighet är att det kan komma att finnas ett
medlemskap inom organisationen som främst
kommer
att
beröra
själva
medlemshanterandet.
Troligen
ingen
förändring för vår del då vi redan använder
oss av SKKs medlemskapshantering.

Affenpinscher fortsätter att göra sig ”hörda” i
utställningssammanhang – nåja ”hörda”
gäller ju inte bara där! Ljudnivån är ganska
hög ibland – det är mycket som ska
Hur bra hörsel har igelkottar? Troligen
uppmärksammas!
När det gäller klubbens aktiviteter så är det ganska bra. I år har vi för första gången haft
mycket glädjande att de är och har varit så besök av två igelkottar, en vuxen och senare
en halvvuxen. Den senare måste vid det här
välbesökta.
laget vara ganska lomhörd. Detta med tanke
Klubbspecialen genomfördes i gemytlig anda på att den blivit rejält utskälld på mycket nära
och bra väder, de affenpromenader som håll, ca 1 cm, vid ett stort antal tillfällen.
utannonserats har varit ovanligt välbesökta Undrar hur den tänker – inte bara har den
och årets variant av affendagen slog stort varit på promenad i trädgården, haft sin
bland affenentusiasterna!
hemvisst under gårdshuset utan också varit
Vi i styrelsen är mycket glada åt de initiativ inne på den inglasade verandan. Med den
som tagits till aktiviteterna och för dess påtagliga närvaron har den ”uppmärksamgenomförande. Som sagts många gånger är mats” av fyra apor och en dvärgschnauzer på
det svårt att göra medlemsaktiviteter som alla ett mycket intensivt, närgånget och högljutt
kan delta i eftersom vårt land ser ut som det sätt. Vi har vid ett 10-tal tillfällen ”räddat”
gör, med flera hundra mil mellan norr och den och lyft ut den utanför staketet. Men som
söder.
Med mycket enkla medel kan sagt – den har envist kommit tillbaka. Senaste
affenträffar/-promenader genomföras lokalt gången verkade den dessutom lite tam då den
så till alla er som skulle tycka det vore kul att i händerna på maken visade både huvudet
träffa andra affenägare – ta gärna initiativ till och frambenen.....
en sådan träff. Annonsering om detta kan ske
med hjälp av APKs hemsida och Facebook.
Nu i månadsskiftet september-oktober
avhålls Svenska Kennelklubbens fullmäktige
(KF), där bl.a. sammansättningen av centralstyrelsens (CS) ledamöter fastställs. Vad jag
förstått så är det i år inga revolutionerande
motioner inlämnade som kan komma att
påverka klubben. Vid förra KF gavs CS i
uppdrag att göra en organisationsöversyn.
Arbetet med detta har pågått och läns- och
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Styrelse och funktionärer 2017
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

Funktionärer

yvonne.larsdotter@gmail.com

yvonne.larsdotter@gmail.com

Avelsrådgivning:

Ännu ej klart

Utställning:

Yvonne Larsdotter (s)

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

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

anne@wedinab.se
Revisor:

Ingvar Borg

Se klubbens hemsida www.affenpinscher.se för mer detaljerad information om klubbens
styrelse och funktionärer.
URSÄKT FRÅN REDAKTIONEN
Nr. 2- 2017 av Affenbladet kom att innehålla ovanligt många korrekturfel, vilket redaktionen
beklagar och ber om ursäkt för. Förhoppningsvis innehåller detta nr. färre fel eller naturligtvis
allra helst inga.
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Kanslihundarna
Ville, Ville, hej! Det här är min nya kompis - Oj! Då kan det bli konkurrens! Men
Sally som har flyttat hem till oss. Hon är 9 spännande också förstås. Det påverkar ju
månader och vi har jättekul ihop!
kanslipersonalen väldigt mycket när det
kommer många nya människor i ledningen.
Fast lite tråkigt tycker min matte, en av dom
som slutar har hon jobbat ihop med i ett antal
år.
Den nya Centralstyrelsen börjar ju att arbeta
ihop direkt efter KF, dvs i september, men CS
ledamöter som sitter som ordförande i olika
kommittéer fortsätter att arbeta året ut,
oavsett om dom är kvar i styrelsen eller inte.
Det är för att dom ska kunna slutföra det som
dom har arbetat med i sin kommitté.
Sedan bestämmer Centralstyrelsen under
- Jaha, hon var ju söt, men det är förskräckligt
hösten om vilka personer som ska sitta i alla
vad hon skäller.
kommittéer, både om den från CS som ska
Ja, jag vet. Både matte och jag läxar upp vara kommittéordförande, och till vilka
henne, men hon kommer att lära sig.
ledamöter utifrån som ska ingå. Så från
- Ja här jobbar vi på. Min matte håller på med januari 2018 kommer det bli en hel del
vilka regler som gäller när man ska para en ändringar.
tik. Man är skyldig som tikägare att - Ja min matte kommer nog att få en ny
kontrollera att hanhunden både har sina ordförande, i den kommittén hon jobbar åt,
hälsointyg i ordning och att det är OK med hoppas att det blir bra för henne…
testiklar, och nu kommer man att börja med
Och den 10 augusti är det sista styrelsemötet
att slumpmässigt ta DNA test på avkommor
i CS innan Kennelfullmäktige och då ska min
till tikar som har blivit ”tjuvparade” hos
matte vara med som personalrepresentant, för
uppfödaren.
då är ju din matte och din familj på semester
Ja, men det är väl jättebra, jag menar att både Ville!
hanhundsägare och tikägare ska hålla koll på
- Jo tack, jag vet det. Och jag ska få bo hos er
regler…
Dockan…. Men jag hoppas vi ska ha kul
Annars är väl det stora samtalsämnet här på ihop…
kansliet, ja flyttning och packning förstås,
men det är ju också ett förestående Självklart Ville! Du kommer att stormtrivas!
Kennelfullmäktige (KF). Och i år är det Nu måste jag gå igen, vi ses omkring den 1
faktiskt två ordinarie ledamöter som har augusti!
meddelat att dom inte ställer upp för omval, - Hej då Dockan och Sally! Bara ni inte löper
bl a 1:e vice ordförande. Och så är det ju när jag kommer för då blir det jobbigt! 
också så att alla suppleanter, det är fyra
stycken som ska väljas om, så är det alltid.
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Klappar som ger välmående
Översättning av en artikel i ”La voix des Betes” No 245 mars/april 2017 av Anne Wedin
Hunden är känslig och han älskar kontakt. En
hund anstränger sig för att få oss att förstå när
han har behov av en ömhetsbetygelse. Han
närmar sig, du kanske puffar bort honom och
då lägger han sig på ett sådant sätt att du inte
kan passera utan att med handen klappa den
kroppsdel som han exponerar. Om du trots
den tydliga inviten inte fattar vägrar han att
känna sig besegrad. Nu tar han fram det tunga
artilleriet och läggar huvudet mot din hand
och ser på dig med tillgiven blick. Det finns
ingen tvekan din hund kräver ömhet och
kärlek NU! Det finns hundar som till och med KLAPP PÅ MAGEN
tycker att en borste i pälsen skänker välbehag. Din hund ligger på rygg, med tassarna i
vädret och väntar på att bli härligt underbart
KLAPP PÅ HUVUDET
Det är sannolikt det mest naturliga för dig och killad på magen. Det uttrycker respektfull
det mest lugnande för hunden. Det är den underkastelse och hunden söker bekräftelse
stora klassikern i hundspråket. När en hund på att du accepterar att vara hans ledare. För
placerar sin tass på sin kompis huvud så att lätta hans eventuella oro och visa din goda
betyder det ”jag är chefen och jag tar hand om vilja och kärlek killa försiktigt den erbjudna
dig”. En hund uppskattar att veta vem som magen. Det är så härligt …..
bestämmer och vilka avsikter vederbörande
har. En kompis som skyddar honom är bra
men allra bäst är en människa som vakar över
honom.
Andra zoner som är mottagliga för
smekningar är korset mellan ögonen och
pannan.
KLAPP PÅ RYGGEN
När en hund lägger sin tass på kompisens
rygg är det en inbjudan till lek. Det kan vara
att brottas, jaga en boll eller rulla sig i gräset.
Det går alltid att se vem som leder leken men
det är också ett sätt att uttrycka glädje över att
få ha en fin stund med en kompis. När vi
klappar våra hundar viftar de i allmänhet på
svansen och förväntar sig lek. Blir det boll,
frisbee eller ett rep att kampa om? Även om
du är trött – lek med honom!

KLAPP UNDER MAGEN
Din hund står och du glider med din hand
under kroppen för att smeka magen. Nu är det
inte fråga om vem som dominerar. Här är det
kärlek och ömhet på lika villkor utan
baktankar. Ni kuttrar tillsammans – Jag älskar
dig, du älskar mig.
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KLAPP PÅ SIDAN
brukar hunden sträcka på halsen eller sänka
När två hundar möts knuffar de varandra huvud och göra olika grimaser för att ge dig
sidledes. Det är ett bra sätt att ta kontakt när en idé om hur skönt han tycker det är.
man vill undvika att se varandra i ögonen,
vilket djurvärldens uppförandekod kräver.
När vi smeker vår hunds sida försäkrar vi den
om vår tillgivenhet och kärlek och han säger
till sig själv att han kan vara lycklig som har
just dig som husse/matte och vän.

KLIA PÅ HAKAN OCH HALSEN
Din hunds mamma slickade honom med stor
känslighet precis på dessa ställen när han var
liten. Lika mycket för att tvätta honom som
för att smeka honom. Han kanske inte
kommer ihåg just det men han kommer ihåg
känslan.
Just dessa delar är dessutom
omöjliga att nå för honom hur mycket han än
anstränger sig – plus detta eländiga halsband.
Du kan alltså få din hund att återuppleva sin
barndoms känslor just genom att killa och
smeka honom precis där han behöver. Det är
så härligt – slut ögonen för att njuta ändå mer!
KLIA BAKOM ÖRONEN
Med tilltagande ålder, måhända stela leder
och lite övervikt blir det för vår vän allt
svårare att nå detta område som så ofta kliar
lite. Den hand som ersätter tassen, som inte är
lika rörlig längre, är en sann välsignelse. För
att du ska förstå exakt var du ska klia honom

SMEKA ÖRONEN
Ta sammetsöronen mellan fingrarna och
massera försiktigt. Det är den totala
avslappningen för din hund. Han böjer
huvudet, drar tillbaka läpparna av välbehag
och vill bara få mer. Ge honom och dig själv
dessa lyckostunder!
SMEKA BRÖSTET OCH MELLAN
FRAMBENEN
Detta ger den absoluta nirvanan. Hunden
sitter eller står och du frotterar bröstet och han
upplever i sina tankar lite erotiska drömmar
med ögonen halvslutna och ett lite vällustigt
uttryck. En hanhund får samma känslor när
han betäcker en tik då hans bröst gnids mot
hennes rygg. Även tiken uppskattar denna
beröring på ryggen för vem vill inte uppnå
nirvana?
Slutligen – det är inte bara våra djur som mår
bra av beröring och värme. Faktum är att när
du klappar och smeker din hund/katt minskar
dina spänningar och du blir mer avspänd. Här
finns inga restriktioner så kela med ditt
husdjur med gott samvete!
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Två forskningsrapporter ur SLU:s kunskapsbank
HUR STRESSANDE ÄR VETERINÄRBESÖKET FÖR HUNDEN?
Att bedöma hundens stressnivå vid veterinärbesök har betydelse både för hundens
välfärd och klinikpersonalens säkerhet. Men hur bedöms hundens stressupplevelse?
I denna studie, utförd av forskare vid Sveriges
lantbruksuniversitet
och
Köpenhamns
universitet, skattades stress och smärta hos
hunden av både hundägaren, testledaren,
djursjukvårdaren och veterinären.
Hundägaren besvarade även frågor om
relationen mellan hund och ägare. Detta
jämfördes med hundarnas reaktion i olika
beteendetest i och utanför kliniken.
Resultaten visar att de olika observatörernas
skattningar generellt överensstämde väl. Det
mest relevanta beteendetestet var social
kontakt; hundar som bedömdes vara mer
stressade var också mer ovilliga att ha social
kontakt med en obekant person.
Studien visar att det finns god potential att Läs mer www.slu.se/stressvetbesokhund
utveckla ett sätt att systematiskt utvärdera
stress hos hundar när de besöker veterinären.

SENSORTEKNIK FÖR ATT OBJEKTIVT MÄTA HÄLTA HOS HUND
Att bedöma hälta hos hund kan vara svårt. När hunden blir halt förändras
rörelsemönstret men hur bör detta mätas för att bäst bedöma grad av hälta och för att
korrekt kunna lokalisera det bakomliggande problemet?
I denna studie har sensorteknik använts för att att inte fel ben ska misstas för att vara orsaken
mäta förändringar i rörelsemönstret hos tio till hältan.
friska hundar. Olika typer av hälta framkallades genom att antingen fästa en
bomullstuss under ena tassen eller genom att
fästa en tyngd på ett av benen. Förändringar i
rörelsemönstret mättes med hjälp av sensorer
på huvudet, korset och höger framben.
Forskarna kunde med den nya objektiva
metoden mäta grad av hälta, vilket ben hältan
kom ifrån samt skilja olika typer av hälta åt
(för den extra intresserade finns närmare
information nedan). Studien visade även att
hunden kan börja nicka med huvudet vid en
bakbenshälta vilket är viktig information för

Läs mer
www.slu.se/objektivhaltundersokninghund
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Hundar förstår orden och inte bara tonfallet
Av Anne Wedin

Hundägare som tidigare inte blivit trodda får
nu rätt. Hundar förstår de ord vi säger och inte
bara hur vi säger det. Det visar ny forskning.
Ungerska forskare vid Erzebeth Universitetet
i Budapest publicerade sin forskningsrapport
i vetenskapstidskriften Science den 30
augusti 2016.
Att hundar förstår tonfallet när vi pratar med
dem har vi alltid vetat, tycker vi. Men att de
förstår orden har framför allt vi hundägare
sagt.
Hittills har man trott att tonfallet varit
viktigare för hur hunden uppfattar vad vi
säger än själva orden.

undersöka hur deras hjärna fungerade när
deras matte eller husse sa ord med neutral röst
och senare samma ord med glad röst.
Bilderna från magnetkameran visade att
hundarnas hjärna analyserar informationen
på samma sätt som vi människor gör: ordens
betydelse i vänster hjärnhalva och tonfallet i
den högra. Det visade sig också att hundens
hjärnas belöningssystem reagerade kraftigare
när ord som ”duktig” också sas men glad röst.
Vilken framtid öppnar denna forskning för
kommunikationen
mellan
hund
och
människa!

Nu visar den ungerska studien att hundar Källa: SR Vetenskapsradion, 2016
tolkar ord och tonfall var för sig och drar 2652Dela
slutsatser av dem på samma sätt som vi
människor gör. Något som förvånat forskare.
Människan är inte längre unik!
– Den här studien visar ju att hunden reagerar
på ordet i sig oavsett tonfall. Den visar
också att människan är en del av
däggdjursvärlden och att det finns stora
likheter mellan oss, säger Tomas
Bergström, forskare vid Hundgenetikgruppen på Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU i Uppsala.
De ungerska forskarna började med att träna
hundarna att ligga helt stilla för att sedan
kunna lägga in dem i en magnetkamera, och

”Jag hör och förstår vad du säger och …
vill ha godis”

 JULANNONS I AFFENBLADET 
Det är lite av en tradition att uppfödare skickar in en julannons till vårt Affenblad.
Detta år skulle det vara trevligt om också några av er hundägare skicka en julhälsning till
alla våra läsare.
Nästa nummer av Affenbladet blir ju vårt julnummer, och då hoppas vi i redaktionen att ha
fått med ”många” insända julannonser.
PRISER:

1/3 sidspalt
1/3 sida
Logga insida
Halv insida

50 kr
150 kr
100 kr
250 kr

Hel insida
Omslagets insida
Baksida

500 kr
750 kr
750 kr
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Två till forskningsrapporter ur SLU:s kunskapsbank
BLODPROVSTEST UPPSKATTAR PROSTATAS STORLEK HOS HUND, MAJ 2017
Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Många hundar har en
förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem,
platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen
kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas storlek kan bestämmas med
ultraljud, men det skulle vara smidigt att kunna hitta hundar i riskzonen med hjälp
av ett blodprov.
I studien, som utfördes av forskare vid
Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans
med veterinärer på ReDog Veterinärklinik
och Hundrehabilitering, Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm och Evidensia
Djurkliniken Västerås, jämfördes resultatet
från ett blodprovstest för prostataförstoring
med ultraljudsmätning av prostata. Testet
mätte koncentrationen av prostataproteinet
canine prostate specific esterase, CPSE.
Koncentrationen CPSE visade ett positivt
samband med prostataförstoring, vilket
innebär att ett blodprov för att mäta koncentrationen CPSE räcker för ett ungefärligt mått
på hur förstorad prostata är.
Läs mer:
http://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/publicerat/hundnotiser/blodprov-materprostatas-storlek-hos-hund/
INTERNATIONELL AVELSDATABAS KAN MINSKA INAVELN HOS HUND
Allt fler av våra avelshundar kommer från andra länder. Med en internationellt
sammankopplad databas som visar hundars släktskap kan man minska inaveln och
därmed risken för genetiska sjukdomar.
Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet
har tillsammans med internationella kollegor
kopplat samman avelsdata för hundraserna
berner sennen, bullmastiff, engelsk setter och
labrador
retriever
från
Frankrike,
Storbritannien och Sverige. Den kända
stamtavlans djup ökade olika mycket för de
undersökta raserna i de olika länderna – t ex
för bullmastiff ökade den från 3,9 till 5,9
generationer i Sverige men bara från 8,6 till
8,7 i Storbritannien. Nästan alla gener i de
brittiska populationerna (bullmastiff, engelsk

setter och labrador retriever) hade sitt
ursprung i Storbritannien medan ursprunget
var mer blandat i Frankrike och Sverige.
Trenden över tid visar att allt större andel av
generna kommer från andra länder än det
egna. För att kunna veta att man tar in hundar
som inte är nära besläktade med den egna
populationen är det bra med en djup
stamtavla. Därför skulle det vara till stor hjälp
att ha en internationell och inte bara en svensk
avelsdatabas. Läs mer
http://www.slu.se/intavelsdatabashund
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En annorlunda valpkull
Av Susanne Lundberg
Under mycket ståhej så blev det en resa till
Norge för att para vår tik Pluppla-Hej. I
Norge fanns en tjusig hane med helt nya linjer
så det var förstås intressant. Tiken, PlupplaHej blev dräktig men när förlossningen var
över visade det sig tyvärr att det bara blev en
valp som överlevde, en hane. Pluppla-Hej
hade massor av mjölk och det är alltid tråkigt
att bara få en valp. Med syskon håller de
värmen bättre och lär sig ta hänsyn (precis
som hos oss människor så är det värdefullt
med syskon, säger jag som är ensambarn). De
har också någon att leka med och dela
upptäcktsfärder med osv. Som uppfödare är
det betydligt lättare att lämna två valpar
ensamma än en valp ensam när man rastar
övriga hundar, valparna har varandra, de är
inte ensamma.

I ålder skilde det bara fyra dagar men i storlek
var vår valp tredubbelt så stor. I jämförelse
var det som ett marsvin och en dvärghamster.
Under hela di-perioden fick jag vara noga
med att lilla Rut, chihuahuavalpen, fick en
eller två bra tuttar, de som sitter långt ner på
magen är mest poppis, även nattetid fick jag
Därför annonserade jag på Facebook och hos titta till så Rut hade en bra tutte.
Ammacentralen efter en eller max tre valpar
av småväxt ras. Ganska snart kom ett svar
från en liten ensam chihuahua valp som hade
mist sin mamma några timmar efter
förlossningen. Nu var hon ett knappt dygn
och behövde en mamma NU! Som tur var så
bodde valpens uppfödare inte alls särskilt
långt bort från oss.
Tacksamt tog vi emot denna lilla valp. Vi
gjorde så att när tikvalpen kom fick mamma
Pluppla-Hej gå ut på tomten, så gnossade vi
valparna mot varandra och under
överinseende släpptes Pluppla-Hej in. Först
såg hon lite förvånad ut, - hmmm när jag gick
låg det en där, nu ligger det två, men strunt
För King Kong, som vår valp fick heta, han
samma jag tar den nya också.
tog minsann inte bara en tutte utan han tog
Nu kunde ingen människa i världen veta att hela raden, fyra tuttar ville han ha, minst!!!
vår valp skulle bli i kolossalformat och att Lilla Rut var mycket mer intresserad av
”fostervalpen” skulle bli extrem liten. Vilket värme än feta King Kong. Hon ville alltid
gjorde att jag hela tiden fick ha ett extra öga ligga mellan mammas bakben eller på hennes
på chihuahuavalpen, som fick heta Rut. rygg och var inte hon där ville hon ligga på
King Kong.
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han kände att han var nödig, Rutan, hon
sprang gladeligen över ett helt gäng tidningar
för att sätta sig på sovfällen och göra sina
behov, garanterat stänkfritt. Rutan hade ett
mycket större sömnbehov, tänkte först,
handlade sedan, gillade att stillsamt sitta i
knät och gosa. I början kändes det som om
King Kong var tidigare i sin utveckling än
Rut men de sista två veckorna hämtade Rut
När hon blev större var det helt OK att ligga igen det.
sked med King Kong, och var aldrig långt
Det hade också sina fördelar med att bara vara
ifrån hans varma, feta kropp.
två, när de blev äldre kunde jag ta dem med
överallt i huset, när jag duschade, hängde
tvätt, trimmade våra hundar. De fick även åka
bil, handla blommor, och besöka djuraffären.
Oerhört spännande tyckte valparna det var att
få byta miljö, dock restriktioner, inte träffa
andra hundar och inte gå där det var mycket
folk och eller hundar, då fick de bäras.

Med tiden växte inte bara King Kong i
rekordfart utan även lilla Rut och det blev
dags att börja med fast föda. Även här hade
King Kong en tendens att ta över, han tog hela
fatet, ställde sig i ena änden och åt över hela
fatet. Jag provade med att de fick varsitt fat
men även här tog han över, då åt han från Ruts
fat och struntade i sitt eget. Så nu gällde det
att vakta fatet och hålla undan King Kong så
Rut skulle ha en chans att få i sig mat hon
också.
Som valpar hade de också olika
personligheter, King Kong var som en
virvelvind, han var överallt och ingenstans,
han var otroligt social, fullkomligt älskade
ögonkontakt och pockade mycket på
uppmärksamhet och var en aktiv valp som
inte behövde sova så mycket (enl honom själv
i varje fall), samtidigt var han väldigt gosig
och älskade människor. King Kong var också
mycket duktig med att gå på tidningen när

Det var också intressant att se hur mamma
Pluppla-Hej var i sitt förhållande till sina
valpar med King-Kong var hon tuffare när
hon lekte med honom, ”bet” honom hårdare,
knuffade honom hårdare, med lilla Rut var
hon försiktigare i sin lek. Men med kärleken
till sina valpar var hon lika, hon slickade dem
lika mycket och var lika mån om båda två, där
gjorde hon ingen skillnad.

Men lilla Rut kunde minsann också ge igen,
fick de något extra smaskigt så som rå
kycklingstrupe, då hade inte King Kong en
chans, då var hon som en huggorm mot
honom. När de brottades så hade givetvis inte
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Rut en chans men då kom mamma Pluppla- King Kong kommer jag få träffa massor av
Hej och hjälpte till, då var hon på Ruts ”sida”. gånger då han inte kommer att bo så långt
Sedan kommer den tiden som alltid infinner bort och lilla Rut som egentligen inte alls
sig, valparna flyttar. Stackars mig och varit vår utan bara på lån, har hennes
Pluppla-Hej, hur ska vi klara oss utan ”våra” uppfödare lovat att jag ska få hålla kontakt
valpar, Pluppla-Hej som har lekt och lekt med med Rut. Som tur är bor inte hon heller så
dem och jag som har älskat dem så i vått och långt bort.
torrt.

Intervju med Lisa Klang, Kennel Unicorn King´s
KORT PRESENTATION OM DIG SJÄLV:
Lisa Klang, till Göteborg utvandrad skåning
sedan 15 år tillbaka. Bor i Hindås tillsammans
med älsklingen Per och ett varierande antal
affenpinschrar.
BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR
FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET
INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖDNING:
Har i stort sett alltid haft hund, jag fick min
första hund som 8-åring. Lyckan var total när
den skotska terriern Skotty kom in i våra liv.
En inte helt lätt herre, väldigt speciell, ganska
butter och bet gärna de han inte gillade,
såsom sotaren, brevbäraren, vissa av syrrans
kompisar etc. Men han var älskad av familjen
alla sina fel till trots.

Unicorn King's Princess Leia
(e Tonsarne Willy Wild Wuff u. Unicorn King's
Maxie) samt Lisa
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Störst betydelse i hundlivet har nog ändå
schäfern haft. Jag har haft två tikar, var och
en med en speciell plats i mitt hjärta. Vi
tränade och tävlade en hel del, det blev både
spår, sök, lydnad och utställning.

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER
DU HÖGST HOS EN AFFEN?
En frisk och rastypisk hund är nummer ett. En
alltför kort näsa med andningssvårigheter hör
inte hemma hos en affen. Jag vill se kraftig
När schäferdamerna tog slut och barnen kom, benstomme och bra kroppar. Det mentala är
köpte jag min första Cavalier King Charles också viktigt, en glad affen står högt på listan!
Spaniel med intentionen att börja avla. Det
var Lyalands Milli Vanilli, en underbar tik
som var både snygg att se på och en fantastisk
mamma till sina valpar. Det var tyvärr inte en
enkel ras att avla på då de dras med en del
hälsoproblem, vilket fick mig börja se mig
om efter en annan friskare ras.

Unicorn King's Hector Barbossa
(e Imrun's Frodo Baggins u Laroussu's Edna
E'Mode)
Av en händelse fick jag se en liten svart
raggig och uppkäftig hund på en hästtävling.
Han gick runt bland publiken precis som han
ägde stället, helt ointresserad av att ta kontakt
eller låta sig klappas. Men han hade en
uppsyn som gjorde mig både imponerad och
intresserad och där och då började jakten på
vad det var för ras.
NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA
AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST
DENNA RAS
Jag köpte min första affen 1999, en tik från
Hjärter Ess kennel, Hjärter Ess Goodness
Gracious efter Urax Alf och Avantgarde
Thumbelina.

Unicorn King's Hector Barbossa
(e Imrun's Frodo Baggins u Laroussu's Edna
E'Mode)

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA
EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER?
Sällan eller aldrig, de frågar i första hand om
hälsostatus på föräldrarna och om det finns
rasrelaterade
sjukdomar
eller
andra
hälsoproblem.
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:
Hälsan är nummer ett, en frisk hane med
nödvändiga intyg i ordning. Sen tittar jag på
tiken, vad det är hon behöver förbättra. En
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klen benstomme behöver en hane med
kraftiga, rejäla ben. Det mentala är viktigt, en
glad går före en skygg. En svart riklig sträv
päls är också ett plus. I och för sig brukar jag
inte plocka isär delarna på det viset, utan för
det mesta är det helheten som avgör. Helhet
och attityd.

BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNANDE ELLER ANNORLUNDA SOM DIN
HUND/HUNDAR GÖR/GJORT!
Affenpinschern är den roligaste hund jag
vet! Den är både listig och påhittig, det går
inte en dag utan att den hittar på något. Pigg
på upptåg och hyss likväl som att chilla i
ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR: soffan. En perfekt familjemedlem.
Ja, jag ställer ut både tikar och hanar, men
egentligen gör jag det mest för nöjes skull.
Avelsmässigt spelar det inte så stor roll, då
det är en subjektiv bedömningssport och inte
säger så mycket om varken hälsa eller
bakomliggande förtjänster eller brister.
Men det är bra och lärorikt att få sin hund
bedömd av en utomstående specialist på rasen
och visst är det roligt om man skulle vinna!
HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA
DIN/ERA HUNDAR?
Det blir mest långa promenader i skog och
mark, vilket de älskar! Mina hundar är med
mig nästan överallt, både hemma och på
jobbet. Vi har också kört kantarellsök med
framgång något som uppskattades mycket av
Maxie, barnbarn till min första affen.

Unicorn King's Maxie (e SUCh DKUCh
SKBV VWW -08, -10 Laroussu´s Godis u
Unicorn King´s Nova)

Affenpromenad i Ulriksdals Slottspark den 25 maj 2017
Av Yvonne Larsdotter

En riktigt trevlig dag blev det! 12 personer hade anmält sig i förväg men döm om vår
(Katarina Paulssons och min) förvåning när det kom dubbelt så många…
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Vi inväntade de föranmälda på parkeringsplatsen utanför Ulriksdals Wärdshus, och när de
anlänt och vi gick ner mot slottsgrindarna så stod resten därnere. Fantastiskt…

En trevlig vandring genom en vacker parkallé
till en stor äng där det fanns bord med bänkar.
Alla hade både ätbart och drickbart med sig
och det pratades i ett kör. Om hundar i
allmänhet och affenpinscher i synnerhet.
Diskussioner om pälsvård och trimning var
förstås det stora samtalsämnet. Men också typ
var kommer din hund ifrån, vilken uppfödare,
hur gammal är den osv.
Det kändes verkligen som Alla uppskattade
den här träffen. Antingen hade man läst
annons i Affenbladet, eller sett uppmaning på
Facebook.
Tycker att bilderna får tala för sig själva!
Trötta men nöjda var vi när vi åkte hem Kattis
och jag.

Promenadarrangörerna Kattis och Yvonne
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Hur smart är en Affenpinscher?
Av Anne Wedin

En hundpsykolog har rangordnat hundars
intelligens efter ras, och konstaterar att det
finns vissa raser som reagerar betydligt bättre
på ett ”sitt” än andra. Som ägare till två
Affenpinschrar är jag inte förvånad.
Att bedöma hur intelligent en hund är bjuder
på en del utmaningar. Sällskapsdjurens
intelligens märks på flera olika sätt – till
exempel på om de är bra på att lösa uppgifter,
ta emot kommandon eller vara sociala.

Grupp 2:
Lärt sig kommandot efter 5 till 15 försök, och
hunden lyder cirka 85 procent av de gånger
kommandot ges.
I denna grupp finns våra
dvärgschnauzer och schnauzer.

släktingar

Grupp 3:
Lärt sig kommandot efter 15 till 25 försök,
och hunden lyder cirka 70 procent av de
gånger kommandot ges.

Faktum är att det är så svårt att navigera i
hundars intelligenser att ett forskningsprojekt
vid Yale University nu undersöker hur vi kan
mäta dem.
KOMMANDON ÄR LÄTTA ATT MÄTA
En intelligens vi enkelt kan mäta är hur bra
hundar är på att ta kommandon.
Hundpsykologen Stanley Coren har skrivit
boken ”The Intelligence of Dogs” mot
bakgrund av djupgående intervjuer med 199
hundtränare. Coran är professor i psykologi
och neurologi samt forskare vid University of
British Columbia, Vancouver.
INDELADE I SEX GRUPPER
Utifrån deras svar har han satt ihop en lista,
som rangordnar hundar efter hur lydiga de är.
Enligt
författaren
var
hundtränarna
överraskande eniga i sina bedömningar, men
man måste ta hänsyn till att enskilda hundar
kan avvika och tränas till att lyda bättre.
Coren delade in hundarna i sex grupper efter
hur många gånger ett kommando behövde
upprepas innan hunden lärt sig det, och hur
ofta hunden lyder kommandot.
Grupp 1:
Lärt sig kommandot efter högst fem försök,
och hunden lyder minst 95 procent av de
gånger kommandot ges.
Här hittar vi, inte överraskande, Border
collie, Pudel och Schäfer.

Vad hittar vi i denna grupp?
Jo Affenpinscher!
Som affenägare ska jag nu bli besviken? Inte
alls! Mina två affenherrar har två
kommandon som funkar klockrent utan
upprepning och det är ”Mat pojkar” samt
”Parkera”. ”Parkera” innebär att då ska de gå
åt sidan eftersom det kommer bilar eller annat
farligt på vägen. Har de däremot givit sig ut
på en ”walk-about” i naturen kan jag och
husse stå och skrika ”Vale” hur länge som
helst. Där är det ju så mycket som distraherar
och han måste fundera först och bestämma
sig. Däremot reagerar lille Hugin snabbare
men inte klockrent. Vi tar deras egenheter
(som är många!) med jämnmod och tycker att
deras intelligens är fullt tillräcklig för att
passa in i familjen. Men utifrån de ungerska
forskarnas resultat – utvecklade i artikeln
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”Hundar förstår orden och inte bara de gånger kommandot ges.
tonfallet” - ska vi utveckla vår kommunika- I denna grupp platsar bl.a Bullmastiff och St.
tion till betydligt högre höjder än idag.
Bernhard.
Grupp 4
Grupp 6
Lärt sig kommandot efter 25 till 40 försök, Lär sig kommandot efter 80 till 100 försök
och hunden lyder cirka 50 procent av de och hunden lyder minst 25 procent av de
gånger kommandot ges.
gånger kommandot ges.
I denna grupp hittar vi Tax, Bichon Frisé och Eftersom jag inte vill göra en katalogaria så
Staffordshire Bullterrier.
hänvisar jag till www.stanleycoran.com för
en utförligare presentation av raserna inom de
Grupp 5
Lärt sig kommandot efter högst 40 till 80 olika undergrupperna.
försök och hunden lyder minst 30 procent av

AFFENVANDRING I NATURSKÖNA TULLINGE!
Läs om Tullinge på nästa sida (19)
Sätt på sköna skor, packa fika, träningsgodis och vatten till hunden/-arna och kom till
Brantbrinks Idrottsplats. ( Koordinater 59°11´32”N 17°54´14”Ö)

Samling kl. 11.00 söndagen den 1 oktober
Brantbrinks Idrottsplats har adress Flottiljvägen 60. Du kan åka både buss och T-bana.
Inspirerande ledare är Emily Erling.
Alla som träffat Emily vet, att beskriva henne som ”inspirerande”, är bara förnamnet så ta
chansen och få en härlig hundpromenad med likasinnade och ta tillfället att ventilera
hundfrågor.
Har du några frågor kan du sms:a/ringa Emily 070-612 00 86 alt maila
emilyerling67@gmail.com
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LITE HISTORIA OM TULLINGE
DÄR VÅR HÖSTVANDRING ÄGER RUM
Tullinge är omnämnt första gången i samband
med att Claus i þulunge, som troligen var en
skrivkunnig bonde, den 26 maj 1353 gjorde
ett jordbyte i Botkyrka. Detta finns nämnt i en
rättshandling från Svarta Löts ting.

var Tullinge tänkt som ett Djursholm söder
om Stockholm, men de planerna fullföljdes
inte. I marknadsföringen av Tullinge framgick det vilket slags liv man tänkte sig skulle
levas i området.

I Tullinge finns två fornborgar från
vikingatiden på två av klipporna vid Tullingesjön, Skansberget och Örnberget. Fynd vid
Eklundshov i närheten av Tullinge flygfält
tyder på att området varit befolkat sedan
mellanstenåldern. På 1800-talet hittades flera
föremål från bronsåldern och från yngre
järnåldern finns lämningar i form av gravfält.
Bland annat den så kallade Tullingeskatten
som innehöll bland annat två yxor och en
skärva.

"För dessa villagårdar gäller att där den så
önskar, kan hafva plats för ett eller annat
stort husdjur, en häst eller två ponnies eller
möjligen till nytta för stora och små, en ko
eller get.

Tullinge gård finns nämnt redan 1353 i
dokument. Kring år 1630 byggdes Tullinge
gård ut till ett säteri av Johan Adler Salvius.
Huvudbyggnaden byggdes på 1760-talet men
brann ned 13 februari 1943.

Eklidsskolan, den första kommunala skolan i
Tullinge byggdes 1946.

Flygelbyggnaderna finns kvar idag och
används som församlingshem. Endast ett av
Tullinge gårds torp finns kvar idag, nämligen
Trädgårdstorp som nu ägs av Botkyrka
hembygdsgille.
Villastaden
Under slutet av 1800-talet började stockholmare att flytta ut från innerstaden.
Villastäder i Stockholms stads utkanter och
utanför stadsgränsen började att planeras,
däribland i Tullinge. Visionen för Tullinge
villastad var inte ett samhälle för vem som
helst. Hit ville man locka grosshandlare,
industrifamiljer, kryddat med konstnärer och
artister. Jacob Tegnér, make till den berömde
tonsättaren Alice Tegnér antog sig uppdraget
att göra Tullinge till en villastad. Från början

När västra stambanan drogs igenom Tullinge
1859 fanns det ingen station i Tullinge, men
när man byggde ut banan till dubbelspår
1903, så byggde man även en hållplats. 1917
uppgraderades hållplatsen till station. 1926
fick järnvägen eldrift.

Miljonprogrammet
Under mitten och slutet av 1900-talet började
det byggas rejält i Tullinge. På 50-talet
började man bygga Tullingeberg och under
miljonprogrammet mellan 1965 och 1975
byggdes del flesta av dagens lägenhetshus
och radhusområden i Tullinge. Römossen,
Tullingeberg, Tullinge Skog och Tullinge
Centrum är alla områden som byggdes under
miljonprogrammet. 1958 byggdes Tullinge
Kyrka efter ritningar av Georg Rudner. Flera
nya skolor byggdes och Falkbergsskolan stod
klar 1958 och Banslättsskolan 1977. Tullinge
station flyttades till sin nuvarande plats 1969,
1,5 km nordöst om den gamla stationen.
Den gamla militärflygplatsen, Södertörns
flygflottilj F18, söder om Tullinge lades ned
helt 1994. 2006 började man bygga bostäder
på flygfältet, och man kallar den nya
stadsdelen Norra Riksten
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Från SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM
Nedan följer några klipp från ett av KHMs senaste nyhetsbrev. Nyhetsbreven riktar sig till
alla som är intresserade av och ev. involverade i arbetet med hundars mentalitet och beteende.
Nyhetsbrevet ska i kombination med webbplatsen skk.se och tidskrifterna Hundsport och
Hundsport Special förhoppningsvis ge en god bild av vad som händer inom detta ämnesområde, som ju är prioriterat inom SKK.
Kontaktuppgifter: Anna Qvarfort SKK Kommittén för hundars mentalitet, khm@skk.se.
Planera din BPH-säsong!
Under vår och sommar är det högsäsong för BPH. Kontakta din närmaste arraangör för att
boka in din kull och dina hundar. Såväl hundägare som uppfödare är varmt välkomna.
Du finner din närmaste arrangör på www.skk.se, där du söker efter Anmäla BPH.
Uppfödardiplom för BPH
SKKs BPH-uppfödardiplom har tagits fram
för att premiera de uppfödare som både deltar
på BPH med de egna hundarna och
uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan
med sina hundar.
För att tilldelas det kostnadsfria diplomet
krävs att du har ett registrerat kennelnamn
och att mellan fem och tio hundar av samma
hundras från din uppfödning klarat genomförd BPH, med eller utan skott.
För mer information och ansökan gå in på
skk.se och sök efter BPH-uppfödardiplom.

Stress och livsstil
Vid Linköpings universitet ska det under två
års studeras om stress och livsstil påverkar
hund och ägare lika och om det speglas i
deras personligheter. Agrias och SKK
Forskningsfond har gett projektet medel.
Forskningen ska förhoppningsvis bredda
förståelsen för hur vi positivt kan påverka vår
stressituation och hur detta reflekteras hos
hunden.
För mer information om projektet gå in på
skk.se och sök efter Stress och livsstil.
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Bröderna Bus eller Hugins flykt från Alcatraz
av Anne Wedin
I och med juli månad fylls omkringliggande
hus med glada franska familjer som inleder
sommarlovet. Det kommer bilkaravaner
eftersom en fransk familj ofta tar med stora
delar av släkten. Som i Sverige är semestrarna
uppdelade per regioner. Just nu är det Paris
med omnejd. Plötsligt är vår lilla väg
förändrad till fartsträcka!
Hugin, som nyss fyllde två, har visat ett
passionerat intresse för bilar. Bilar ska man
springa efter och skälla på. Hur får man en
liten apa att förstå att det är ett icke tillåtet
nöje? För att stilla vår oro bestämde vi att ett
stort område bakom huset skulle förstärkas
med hundstängsel. Byggnationen tog ett tag
och två halvsura hundar låg i gräset och
iakttog det hela med stor misstänksamhet.

När den högtidliga invigningen skett sade
husse och matte ”varsågoda nu kan ni springa
ut”. Inte en fena rörde de små odjuren. De
hade bestämt sig - dit går vi bara ut om vi
härtill är nödda och tvungna. Vi trivs bäst i
öppna landskap! P. g. a canicule d v s extrem

värme, 35 grader i flera dagar, har herrarna
mest legat i skuggan och bara varit ute tidigt
på morgonen och sent på kvällen. I förrgår
när vi skulle ta vår sena promenad var
plötsligt Hugin borta. Alla dörrar utom den ut
till Alcatraz (vårt namn på den nya
inhägnaden) var stängda. Omöjligt han kan
inte ha tagit sig över! Inspektion av stängslet
påbörjades och i en hörna var nätet tilltryckt.
Husse konstaterade – det är omöjligt! Sent
omsider kom rymlingen hem. Husse och
matte och Vale väntade sedan flera timmar.
Matte fällde glädjetårar!

Påföljande morgon lät vi bara dörren till
inhägnaden vara öppen. Vale stannar på
verandan och Hugin travar med bestämde
steg till sitt hörn. Sträcker sig som en lång
tarm stående på bakbenen och häver sig med
frambenen uppåt. Bakbenen klättrar han med,
så de liksom skjuter på. Och på nolltid är han
över! Hela hunden utstrålar ”Yes I can!” och
vi är grundlurade!
Visst är en affenpinscher smart!
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Nya tag i Affenpinscherklubbens marknadsföring
De flesta vet ju att vi för några år sedan tog - I affärsidén ingår även att kunna erbjuda
fram våra affenpinscherkassar och dekaler.
klubbar och föreningar att få sin egen
Försäljningen har ju inte varit överväldigande webbshop med ett urval av Funnybunny
utan kassarna och dekalerna har blivit ”give- Medias sortiment. Grundidén är att skapa
aways” i samband med t ex Stora Stockholm en inkomstkälla för föreningen utan att
och priser i samband med den årligen föreningen behöver lägga ner egen tid och
återkommande Affenspecialen.
eget arbete. För varje produkt medlemFör att ge marknadsföringen en nytändning marna köper tillfaller en viss procent
har vi inlett ett samarbete med Funnybunny klubben.
Media som tillverkar personifierade fotopro- - Miljövänliga produkter och miljövänlig
dukter, dvs olika produkter med helt unika tillverkning
tryck. Du väljer själv vilket motiv du vill ha Produkterna trycks på plats hos oss i
på de olika produkterna. Det kan t.ex. vara en Lindesberg. Trycktekniken vi använder är
mugg med en bild på din hund och en sublimeringstryck. Sublimeringstrycket är
passande text, en termos med texten mycket miljövänligt eftersom färgen är
”Reserverad för husse” och en valfri bild, vattenbaserad. Trycktekniken innebär att
eller en kudde med ditt favoritmotiv.
färgen förgasas in i fibrerna alt. coatingen
Sortimentet är stort!
utan användning av lösningsmedel.
Maria Strand, vår kontaktperson hos Funny- - Vi ställer också höga krav på underbunny berättar:
leverantörer av våra produkter. De
- Idén har växt fram i och med att nya typer produkter som finns i vårt sortiment som
av verktyg och maskiner nu gör det möjligt används till livsmedel har SGS-certifiering.
att skapa unika produkter i enstaka D.v.s. de är testade och kontrollerade så att
exemplar. Detta har tidigare inte varit de inte innehåller några farliga kemikalier.
möjligt. För oss är det också ett nytt SGS certifieringen säkerställer även
område, att vända sig till privatpersoner kvaliteten i tillverkningsprocesserna såsom
som beställer tryck i enstaka exemplar eller kvalitén på maskiner , utrustning, system
små upplagor. Utvecklingen av t.ex. och beläggningar. Certifieringen utförs av
smartphones innebär att många tar väldigt ett multinationellt företag med huvudkontor
mycket bilder. Vi kan erbjuda möjligheten i Genéve i Schweiz.
att använda dessa bilder till att få helt unika - Hela produktionskedjan sker för övrigt i
produkter. Vi använder olika tekniker för Lindesberg, alltifrån idéer och designatt trycka. Bland annat sublimering som gör mallar, uppbyggnad av webshopar, prodet möjligt att trycka små upplagor med helt duktion och tillslut packning av den färdiga
unika tryck.
produkten.
- Det går lika bra att använda foton som
ritade bilder. Alla produkter hos oss går att
få med eget tryck, din egen hund, katt eller
barnbarn. Du väljer själv! Men vi kan
självklart även hjälpa till med det mesta,
bildredigering eller något annat!
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Några julklappstips från FunnyBunny!
Alla produkter nedan går att få med dina egna foton eller teckningar som underlag.
Pin
Ett första julklappstips är affenpincherklubbens helt nya ”pin”. Pris: 30 kr

Fickspegel
Det går även att beställa en fin hjärtformad
fickspegel. Pris: 80 kronor

Julkula
Glasunderlägg
Du har även möjlighet att skapa din helt unika Det finns även en presentförpackning med
julkula. Underbart julpynt!! Pris: 100 kronor fyra glasunderlägg! Perfekt att använda vid
glögg-minglet eller nyårsmiddagen! Pris: 80
kronor

Samtliga priser är inklusive moms men frakt tillkommer. OBS – vid beställning ange
”affenpinscherklubben”
Så kära affenägare – Ta chansen att ge bort en helt unik julklapp och stöd klubbens
arbete!
Redaktionen tackar speciellt Susanne Lundberg, Yvonne Larsdotter, Anne & Lars Wedin, Lisa Klang
och Katarina Paulsson för många fina bilder till detta nummer av Affenbladet.
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