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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.  

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@wedinab.se och 

Hans Peterson, 070-652 05 05  

Ansvarig utgivare: 

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! 

Nya medlemmar sep - nov 2017: Lena 

Esbjerg Täby, Eva Lennström Bromma, 

Susanne Melander Örebro, Staffan Johans-

son Stockholm samt Pia-Maria Wockatz, 

Johanneshov 

 

  Ett hjärtligt tack till   
Emily Erling kennel Spunky Monkey som 

skänkt gåvomedlemskap till 1 st. valpköpare 

och till Helen Sjölund kennel Erlkings som 

skänkt gåvomedlemskap till 2 st. valpköpare 

sep - nov 2017. 
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Vice ordförande har ordet 

Av Yvonne Larsdotter 

Hej alla affenpinschervänner! Eftersom vår ordförande Nina Karlsdotter är bortrest på ett av 

sina domaruppdrag så fattar jag pennan istället.

 

Den 19 november hade vi årets sista 

styrelsemöte hemma hos mig, och vi kunde, 

ganska belåtet faktiskt, sammanfatta 2017 års 

verksamhet. 

Både vår special på Vilsta, promenad i 

Ulriksdals Slottspark och Affendagen hemma 

hos Inger Ny-Nilsson, var utan tvivel 

uppskattade aktiviteter.  

Planering inför 2018 är i full gång på samma 

teman eftersom det faktiskt drog många 

medlemmar. 

Det kan ju tyckas att tre arrangemang inte är 

så mycket, men vi är ett fåtal personer som på 

vår fritid ska hålla igång detta med allt arbete 

och planering det innebär. 

Både min man och jag är ju ganska nyblivna 

affenägare, vi har två tikar, en nyss fyllda 3 år 

och en drygt 1 år. 

Det går inte en dag utan att vi skrattar åt deras 

härliga upptåg, vi är så förälskade i denna ras 

att hjärtat formligen värker. Ingen annan 

hundras, och vi har haft ett antal, kan 

jämföras med affenpinscher. Ibland när vi 

pratar med dom och får förstående nickar 

tillbaka med huvuden på sned, och speciellt 

också när dom sover och sträcker på benen 

(höll på att säga armar och ben) precis som 

småbarn gör, så kan det ge ett nästan kusligt 

intryck av ett nära nog mänskligt beteende! 

Jag är övertygad om att många håller med 

mig. 

 

 

 

Sedan måsta jag också nämna Affenbladet. 

Vi i styrelsen vill tacka våra eminenta 

redaktörer Anne Wedin och Hans Petersson 

för en fantastisk tidning! I mitt arbete 

passerar för mitt öga dagligen mängder med 

rasklubbstidningar och i relation till vår 

klubbs storlek och antalet medlemmar 

(drygt100) så kan jag utan tvekan säga att 

Affenbladet ligger högt upp på topplistan! 

 

2018 står snart för dörren, så avslutningsvis vill styrelsen önska alla riktigt 

trevliga helger framöver, som självklart innefattar härlig samvaro med våra 

underbara små affenflickor och affenpojkar! 

Yvonne Larsdotter, vice ordförande
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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

: 

Yvonne Larsdotter 

070-792 03 01 
yvonne.larsdotter@gmail.com 

Suppleant: Emily Erling 

070-612 00 86 

Emilyerling67@gmail.com 

Sekreterare

: 

Åsa Blomqvist 

072-527 49 08 

sekr@affenpinscher.se 

Supplenat: 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 

  

    

Funktion-

ärer 

Utställ-

ning: 

 

Yvonne Larsdotter (s) 
yvonne.larsdotter@gmail.com 

 

Avels-

rådgivning: 

 

Ännu ej klart 

RAS: Katarina Paulsson (s) 

katarina@affenpinscher.se 

Valphän-

visning: 

Susanne Lundberg 

sp.lundberg@telia.com 

Rasmont-

rar: 

Inez Fryklöf 

inez@affenpinscher.se 

Webb-

master: 

Sylvia Johansson 

jussikia@hotmail.com 

PR, 

inform: 

Yvonne Larsdotter 
(Informationsansvarig) 

yvonne.larsdotter@gmail.com 

Anne Wedin 

(Produktansvarig) 

anne@wedinab.se 

Valbered-

ning: 

Maria Borg (s) 

mariatborg@hotmail.com 

Revisor: Ingvar Borg Revisor: Peter Lundberg 

Se klubbens hemsida www.affenpinscher.se för mer detaljerad information om klubbens 

styrelse och funktionärer.  
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Kanslihundarna 
Hej Ville, puh, en sån jobbig höst det har 

varit! 

- Håller med dig Dockan, men flytten gick ju 

ändå bra, säkert för att den var välplanerad 

Ja, och mycket nytt blev det ju efter 

Kennelfullmäktige också, och så mycket jobb 

innan… Min matte gjorde inget annat än 

scannade in handlingar som skulle vara till 

alla deltagarna och läggas på SKKs hemsida.! 

Och valen gick ju bra enligt vad jag hörde, en 

del namn ropades från golvet, men i slutänden 

blev det enligt Valberedningens förslag.. 

- Ja jag hörde det, min matte var ju där och 

hon sa att det var en väldigt trevlig 

stämning. 

Har din matte fått reda på vem ska vara 

ordförande i den kommittén hon är 

sekreterare i? 

- Nej, men hon ska åka med till Skåne på 

Centralstyrelsens tvådagars sammanträde, 

och där kommer dom att bestämma vilka 

som blir ordförande i alla kommittéer. Och 

hon får veta det först av alla här på kansliet! 

Så roligt för din matte Ville! 

- Jaa hon tycker att det ska bli så spännande! 

 
En liten stänkare i cafeterian funkar alltid. 

Så nu när flytt, Kennelfullmäktige och 

invigningen förstås den 17-18 november här  

på kansliet är avklarat, så är det bara 

Stockholm Hundmässa som gäller.  

 

Min matte har varit och provätit 

domarmiddagen på hotellet där domarna ska 

bo. Tillsammans med ett par av hennes 

kollegor som också arbetar med den biten. 

Det är ju Vikingar som är årets tema och det 

var rustikt så det förslog! Kött från vildsvin, 

björn, älg och lamm och rostade rotfrukter.  

- Oj, det låter både gott och spännande!  Vad 

dricker dom till det då? 

Jo det blir mjöd i alla möjliga former, visste 

inte att det fanns så mycket att välja på… 

- Jag har också hört att det blir mycket 

spännande med Vikingatemat på mässan, 

hoppas att alla kommer att uppskatta det. 

 
Svårt att nå allt, ju!  

Men nu glömde jag ju Ville att den här helgen 

när vi ska ha invigning här, så är det massor 

med inbjudna gäster som kommer både på 

fredag den 17/11 och på lördag den 18/11 är 

det invigning av Museét där det ska klippas 

band precis som man ser på bilder du vet! 

- Ja man får väl se bilder sen i Hundsport, på 

fredan är jag ju här för då jobbar vi som 

vanligt. Kommer du att jobba då också 

Dockan? 

Nej, tror inte det, för min matte kommer 

antagligen vara tvungen att vara här på 

lördagen, ja kanske får jag vara med… 

Ja du Ville, nu har vi gått igenom lite grejer 

som har hänt och händer här och nu ska jag 

åka hem, ha en trevlig helg på dig! 

- Detsamma Dockan!



7 

I backspegeln 
Av Katarina Paulsson 

För 11 år sedan lite drygt köpte vi i vår familj vår första Affenpinscher, Urax Jetset, 

som vi kallar Lakrits. Från Lakrits kennel fick vi, förutom en massa hjälp med trimning 

och annat, även medlemskap i Affenpinscherklubben. Sedan dess har både maken och 

jag varit klubbmedlemmar. 

Redan året därpå var Lakrits, maken och jag 

med på vår första affenhelg, Affenspecialen 

med efterföljande affendag. Det var en härlig 

upplevelse, glatt, jättefint ordnat och trevligt 

bemötande. Affenhelgen avslutades med ett 

affenrace, vovvarna ställdes på rad och skulle 

springa sida vid sida i ”mål”, dvs till 

matte/husse några meter längre bort. Totalt 

kaos uppstod, vovvarna började bland annat 

leka eller sprang till någon annan hunds 

husse. Helt galet och jättekul. Alla kom efter 

mycket om och men till tilltänkt ”målperson” 

och det utsågs en vinnare. Vi vann inte 

affenracet men det är ett exempel på en, för 

mig, oförglömlig aktivitet på vår första 

affendag. Under den helgen lärde jag känna 

många kunniga affenmänniskor som jag 

fortfarande har fin kontakt med. Jag fick 

trimtips, beröm om vår fina Lakrits, tips om 

hur man gör i utställningsringen och tips om 

sysselsättning för mig, maken och vår vovve.  

Då många av mina vänner har andra raser 

talade vi om våra respektive rasklubbar och 

många av dem verkade inte ha samma 

engagemang i sina klubbar som i vår, många 

hade ingen tidning, det var dålig uppslutning 

på rasspecialerna och det erbjöds inga andra 

träffar eller aktiviteter under året. Dessutom 

verkade det, för flera av mina vänner, vara 

helt hopplöst att få hjälp både gällande 

utställningstips och grooming, alltså helt 

annorlunda än min upplevelse. Då slog det 

mig att vi affenägare, trots att vi har en så liten 

ras, har en aktiv och hängiven rasklubb med 

fokus på att göra reklam för rasen, jobba för 

medlemmarna och som är fylld av kunnigt 

hundfolk. 

Efter något år blev jag ”raggad” till 

styrelsearbete av dåvarande ordförande 

Nenne Runsten och sedan dess har jag varit 

med i styrelsen. Jag arbetar nu under min 

tredje ordförande, Nina Karlsdotter och 

dessförinnan var det flera års intensivt 

styrelsearbete med Yvonne Fransson vid 

rodret. Det har hittills varit skojigt arbete och 

många av de jag träffat genom klubbarbetet 

har blivit nära och fina vänner. 

Under åren har jag emellanåt funderat på 

Affenpinscherns historia i Sverige och hur det 

kommer sig att vi, med vår lilla ras, ens har 

en rasklubb. Efter lite nosande, läsande i 

gamla Affenblad och andra utskick samt ett 

evigt frågeregn från mitt håll till alla som 

varit med längre än jag har jag fått en, 

förhoppningsvis, ganska klar bild av båda 

ämnena. Nu tänkte jag skriva några rader om 

det. 

HUR AFFENPINSCHERN KOM TILL 

SVERIGE  

1963 importerades två affenpinschertikar 

från Österrike av Betty Olsson. Hon födde 

upp tre kullar, 1964 föddes 3 valpar, 1965 

föddes tre valpar till och 1968 föddes fyra 

valpar. Efter det skulle det dröja ända tills 

1986 innan rasen återkom till Sverige då 

Birgitta Westergren, kennel Laroccas, 

importerade sina första Affenpinschrar från 

Tyskland, Happy vD Rheinpfalz och Indira 

vD Rheinpfalz. Efter sina första två importer 

importerade hon flera Affenpinschrar till. 

Den andra som importerade Affenpinscher 

var Kristina Gunnarsdotter, kennel Urax. 

1987 kom hennes första affenpinschertik från 

England, Tonsarne Colombine. Även 

Kristina importerade senare flera hundar. 
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Många andra, både kennlar och vanliga 

hundägare (ingen nämnd men ingen glömd), 

blev i samma veva kära i rasen och 

efterfrågan ökande varpå avelsarbetet i 

Sverige kom igång på riktigt. Affenpinscher 

var i Sverige för att stanna. 

AFFENPINSCHERKLUBBENS BEGYN-

NELSE 

 
Medlemsutskick innan Affenbladet 

Innan Affenpinscherklubben bildades, i 

början av 1992, skrev Kristina Gunnarsdotter 

en Affenpinscherspalt i SSPK´s tidning 

Notisbladet. Tanken var att på så sätt komma 

i kontakt med så många affenägare som 

möjligt, för på den tiden fanns inget register 

på SKK där man kunde hitta dem. I spalten 

upplyste Kristina om att en informell 

affenträff skulle arrangeras i samband med 

SSPK´s höstutställning den 12 september 

1992. På den träffen möttes ett glatt gäng 

affenägare och uppfödare och de bestämde 

sig för att bilda en SSPK-ansluten rasklubb 

med namnet Affenpinscherklubben.  

En interimsstyrelse tillsattes med ordförande 

Kristina Gunnarsdotter, fyra ledamöter - 

Helena Norling, Gunilla Rickan, Inga-Lill 

Johnsson och Helen Östensson samt två 

suppleanter - Lena Malmqvist och Sven 

Larsson. Medlemsansvarig var Ted Rickan 

och valberedningen bestod av Sune Hällblad 

och Nina Stafberg-Dahlqvist.  

Det året skickades ca 50 brev ut till alla 

affenpinscherägare som man lyckades hitta i 

vårt långa land och på det sättet värvades 44 

medlemmar och 11 familjemedlemmar. 

Medlemsavgiften var 40 kr och avgiften för 

familjemedlem var 10 kr. Det förefaller ha 

varit en stark nybyggaranda i klubben och i 

ett gammalt utskick framgår det att 

verksamhetsplanen för 1993 var gedigen med 

bland annat ett medlemsmöte med mat och 

fika i Ljungby, en hundpromenad och 

valputställning i Stockholmstrakten, en 

trimträff inklusive grillning i Skellefteå och 

en valp- och utställningsputsningsträff i 

Stockholmstrakten. Förutom det arbetades 

det med stadgeförslag och annat inför det 

första årsmötet som hölls i december 1993. 

Vid årsmötets genomförande hade man 

lyckats bra med medlemsvärvningen och 

hade 53 helbetalande medlemmar och 22 

familjemedlemmar.  

 
Tidigt Affenblad
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På årsmötet valdes Kristina Gunnarsdotter till Affenpinscherklubbens första ordförande och 

det bestämdes bland annat att klubben skulle ha en egen tidning samt att namnet på tidningen

skulle vara Affenbladet.  

 

Vår första affenhelg. Några som var med på Affenracet ser ni överst på bilden,  

bl.a. Lakrits och Husse. Matte kallar några meter därifrån. 



10 

1994 ändrades SSPK´s organisation och 

stadgar till den form vi har idag. Det 

resulterade i att rasklubbsmedlemmarna 

automatiskt blev medlemmar i SSPK, att 

SSPK fick bestämmanderätt om 

medlemsavgiften varvid den höjdes kraftigt 

och att endast en del av avgiften tillkom vår 

rasklubb. Det i sin tur resulterade i att 

klubbens medlemsantal minskade ganska 

drastiskt men som tur är steg antalet med 

tiden igen.  

Idag är vi över hundra medlemmar och 

antalet Affenpinschrar har ökat kraftigt i 

Sverige sedan Affenpinscherklubbens 

begynnelse. Det betyder dock inte att så 

jättemånga fler än medlemsantalet har 

Affenpinscher då flera, liksom jag själv, har 

mer än en svart liten sötnos som förgyller vår 

vardag. 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för att fler 

engagerar sig i klubbarbetet. Ju fler vi är som 

jobbar i klubben desto mindre lass blir det för 

alla engagerade och det borgar för att klubben 

hålls vid liv och förhoppningsvis blomstrar. 

Tänk på att engagemanget inte behöver ta 

jättemycket av din dyrbara fritid om du inte 

vill men, att om du gör något litet för klubben 

är du förmodligen med att skapa oförglömliga 

minnen för någon valpköpare som är ny i 

rasen. Precis som mitt minne av min första 

affenhelg.  

Ha det gott vänner, hälsar 

Lakrits, Svintos, Bendix och Åskans matte 

Katarina 

 

Affendagen den 26 augusti, 2017 
Av Christoffer Frances 

Lördagsmorgon i augusti och jag sitter i bi-

len på väg mot Fogdön, strax utanför 

Strängnäs, för att hålla en prova-på-dag i 

Nose Work vid den så kallade Affendagen. 

Medan dis och dimma lättar över Strängnäs-

trakten försöker jag komma på hur jag, schä-

fermänniskan, hamnade i affenpinschervärl-

den?  
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Chihuahuan den lilla stora hunden.  
Så plötsligt kommer jag på det! Det är ju 

Pluto som är orsaken till att jag är på väg till 

Affendagen i stället för att sitta kvar hemma i 

trädgården med en lördagsfrukost i lugn och 

ro.  

Pluto är min chihuahuakompis som plötsligt 

flyttade hem till oss när han behövde ett nytt 

hem julen 2015. När han kom var han en 

mycket försiktig och rädd liten hund. Men när 

han efter några månader bott in sig med sin 

nya flock, bestående av schäfertiken Ulva och 

chihuahuan Morgan 16,5 år, var det dags att 

börja ge honom bra aktiviteter, stimulans och 

med hjälp av detta samtidigt bygga upp hans 

självförtroende.  

 
Chihuhuan Pluto inspirerar med Nose Work 

aktivitet vid Affendagen i augusti 

 

Spår och nosarbete.  
Ulva har sedan valpåldern tränat spår och 

tävlar idag inom de traditionella bruksgrenar-

na i högre klass spår och inom IPO-grenarna 

tävlar vi i FH-2 spår. En gren som jag brukar 

kalla för ”hundsportens schack”, i vilken 

hundarna måste vara oerhört koncentrerade, 

fokuserade, analyserande och snabbt fatta rätt 

beslut.  

En vårdag 2016, när jag lagt upp ett trä-

ningsspår till Ulva bestämde jag mig för att 

lägga ett kort 15-20 meters spår till Pluto för 

att se hur den lille chihuahuan skulle ta sig an 

detta.  

Han startade helt klart nosen och arbetade sig 

framåt i spåret, men egentligen utan att riktigt 

förstå vad det var han gjorde eller vad det var 

som gav honom så fina godis-belöningar. 

Men redan efter 2-3 tränings-spår till började 

Pluto verkligen förstå hur han skulle arbeta 

med spårdofterna i marken för att ha kul och 

komma till den fina burken i slutet med den 

stora godisbelöningen. Belöningarna i själva 

spåret fick vi redan efter ett par gånger plocka 

bort då de blev mer störningar än belöningar. 

Det var egentligen själva arbetsuppgiften, att 

få jobba med sin och hundens främsta resurs 

nosen, som var hans riktigt stora mentala 

stimulans och belöning.  

Föredrag om Nose Work.  
I vintras höll hundprofilen Ankan Edoff ett 

föredrag för Affenpinscherklubben som 

bland annat handlade om Nose Work. Några 

av deltagarna blev intresserade och tyckte att 

det skulle kunna vara en kul aktivitet för fler 

av rasklubbens medlemmar att prova på.  

Ankans man, Bo Edoff som är ordförande i 

Svenska Nose Work Klubben, tipsade om att 

jag inte bara skrivit flera artiklar om Nose 

Work, utan även är aktiv med min lilla, stora 

hund chihuahuan Pluto.  

Detta tips från Bosse ledde till att jag blev 

kontaktad av redaktören för den fina ras-

klubbstidningen Affenbladet med en fråga 

om de fick använda några av mina artiklar. 

Något som de självklart var välkomna att 

göra.  
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Affendagen.  
Tjugohundrasexton arrangerades en Affen-

dag hemma hos Inger Ny Nilsson och hennes 

man Keith ute på Fogdön i Strängnästrakten. 

Förutom att träffas, trivas och prata om sin 

favoritras affen, så fick deltagarna också 

chansen att prova på lite aktiviteter som 

agility och rallylydnad.  

Succén var given och i år, 2017, var det dags 

för en ny Affendag och jag fick frågan av 

Yvonne Larsdotter om jag inte kunde tänka 

mig att komma och visa lite aktivitet och 

mental stimulans för hundarna med några 

inledande Nose Work övningar.  

Under de femton år som jag har hållit kurser 

hemma på Lidingö Brukshundklubb, har jag 

tyvärr aldrig träffat på en affenpinscher, så 

vem skulle väl då jag vara att tacka nej till en 

dylik inbjudan om att få umgås och lära känna 

en massa härliga affen och deras trevliga 

hussar och mattar?  

Därav att vi satt i bilen denna lördagsmorgon 

på väg till Familjen Ny Nilsson, Fogdön och 

Affendagen.  

 

Välkomna in.  
Anna och jag kommer i god tid, en timme 

innan alla deltagarna för att hinna hälsa på 

värdparet, rasta av våra egna hundar och 

planera lite var vi ska sätta upp sökbanorna.  

 

Redan när vi kliver in på tomten så kommer 

de första pigga affenhundarna och hälsar på 

oss. Efter hand så trillar den ena deltagaren 

efter den andra in och antalet affen som 

tumlar runt i familjen Ny Nilssons trädgård 

blir bara fler och fler. Snart nog är det ca ett 

trettiotal hundar som far runt, nosar, hälsar 

och jagar varandra. Även Pluto får vara med 

och blir på något vis ”en katt bland 

hermelinerna”, men det är nyttig erfarenhet 

för honom.  

 

Morgonfika.  
När alla deltagarna och icke minst hundarna 

samlats så var det dags för ett härligt 

morgonfika i trädgården med ost– och 

skinkfrallor. Efter en snabb påtår var det dags 

för oss att presentera oss och dagens aktivitet, 

Nose Work.  

Nose work.  
Nosen är som bekant hundens främsta resurs 

och med hjälp av den upptäcker de världen 
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och lever mycket av sitt sociala liv genom att 

analysera dofter.  

Nose Work är en relativt ny hundsport som 

kommer från USA, där man lär hunden att 

söka efter en specifik doft och att även 

markera doftkällan. Dofterna man använder 

för träning och tävling här i Sverige i de olika 

klasserna är eukalyptus, lavendel och lager-

blad.  

Till skillnad från spårarbetet där hunden 

jobbar med en markbunden vittring, ska 

hunden i Nose Work söka efter och lokalisera 

en luftburen vittring. 

Eukalyptus, kantareller eller narkotika.  

Eukalyptus, lavendel, kantareller eller för den 

delen narkotika har givetvis inget värde i sig 

för en hund att söka efter. Man får alltså börja 

med att lära hunden att söka för att komma till 

en eftertraktad belöning som kan vara en 

korvbit eller en favoritleksak. När detta är 

befäst hos hunden börjar man med att blanda 

in den doft man vill lära sin hund att söka 

genom att lägga den eftertraktade belöningen 

tillsammans med doftkällan. Snart nog lär sig 

hunden att…  

- Aha, där det luktar så där speciellt som 

starkast där finns min belöning.  

I nästa steg plockar man bort belöningen och 

låter hunden enbart söka på och markera 

doften och då passar man som förare på att 

belöna med god tajming och precision precis 

vid doftkällan.  

Inledande sökövningar.  
Med ett trettiotal hundar och ännu fler förare 

som alla var lika pigga på att prova på 

sökövningar och Nose Work, så delade vi 

snabbt in dem i två grupper på två separata 

sökbanor uppbyggda av tomma pizzakar-

tonger. Du vet de där som är lite högre och 

brukar innehålla en ljuvligt väldoftande 

inbakad calzone, som gör att stegen hem från 

den lokala pizzabutiken är lite snabbare än 

vanligt. Mama mia, här skulle nosas! 

Den som söker han finner.  
Kartongerna spreds ut på gräsmattan och en 

av dessa markerades tydligt så att alla hund-

förarna skulle ha lättare att ha koll på i vilken 

låda belöningen låg och därmed lätt kunde 

förstärka hittandet av gobiten.  

När husse eller matte kom fram med hunden 

till sökområdet fick den känna att jag hade en 

härlig bit Denniskorv i handen och sånär fick 

den chansen att ta den, men inte riktigt. 

Medan föraren höll hunden i kopplet precis 

utanför sökområdet så gick jag runt och 

låtsades gömma korvbiten i en den ena och en 

den andra och tredje, fjärde och femte 

kartongen. När hunden fått en bra retnings-

nivå utan att tappa intresset utåt mot 

pizzakartongerna var det dags att låta den få 

börja sökandet.  

Affenpinschern är ju en aktiv och pigg hund 

med långa anor som råttjägare, så jakt– och 

sökinstinkten finns där genetiskt vilket 

märktes tydligt. Alla hundarna fick snabbt 

klart för sig, att om de ville komma åt godis-

belöningen var de tvungna att använda no-sen 

och jobba lite extra.  

 

Någon kanske sökte stöd hos sin förare ef-

tersom uppgiften inte var helt enkel för en 
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oerfaren hund. Godis brukar ju komma ur 

mattes hand.  

Alla hundarna fick i första omgången tre 

snabba sökuppgifter och mellan varje gång 

blandades kartongerna runt eftersom hunden 

gärna återvänder direkt till den plats där den 

fick sin belöning senast.  

När alla hundarna hade kört sina tre första sök 

körde vi snabbt en omgång med tre nya sök  

och  då passade en del på att byta station. 

 

 
 

 
Lunchdags.  
Affendagens nästa höjdpunkt var den goda lunchen som Inger Ny Nilsson serverade i 

sommarsolen ute i trädgården. Den fräscha kycklingsalladen och ett par glas vatten gav 

snabbt ny energi inför eftermiddagens fortsatta Nose Work övningar.  
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Plats för Pluto.  
För att visa lite av vad våra hundar verkligen 

klarar av och att de verkligen kan söka på bara 

en enda lite droppe eukalyptushydrolat på en 

tops, gjorde vi efter lunchen snabbt upp fem 

sökövningar till Pluto.  

Pluto visade verkligen att han tycker att Nose 

Work är en aktivitet han älskar.  

Om vi var oroliga för något, så var det väl hur 

han skulle reagera på att det var så mycket 

folk och hundar runt omkring honom när han 

skulle söka, eftersom han är en ganska 

försiktig kille.  

Men den roliga aktiviteten tillsammans med 

sin matte Anna är viktig för Pluto och han var 

helt koncentrerad och fokuserad på upp-

giften och löste alla söken på ett impone-

rande sätt.  

Takpannor, korv och eukalyptus.  
Eftermiddagens sökövningar gick ut på att 

visa hur man börjar lära hundarna att söka 

efter en specifik doft och denna dag var det 

givetvis eukalyptus som är den första doften i 

Nose Work.  

 
Nose 

Vi gjorde upp en sökbana bestående av tolv 

stycken takpannor. Under en av dessa, med 

ett för ändamålet lämpligt hål, gömde vi en 

liten burk med flera hål i locket och en tops 

med en droppe eukalyptus på. Ovanpå 

burklocket lade vi sedan den lilla godisbit 

som respektive hund fått sin retning med och 

snabbt nog var hundarna, en efter en, åter 

igång med sina sökuppgifter.  

Återigen fick alla hundarna tre sökuppgifter 

var och mellan varje sök blandade vi runt 

takpannorna för att höja svårighetsgraden för 

hunden. Det var fascinerande att se hur 

många av dem som direkt återvände till den 

plats, eller takpanna där den senast fick bingo 

och belöning. Men så snart de upptäckte att 

den taktiken inte gav önskad utdelning så 

startade de upp nosarbetet och arbetade sig 

fram till belöningen.  

Nästa steg i träningen.  
I och med att hundens eftertraktade go-

disbelöning finns där det doftar eukalyptus 

börjar den snart nog också att knyta ihop 

dofterna. - Ah, där det luktar så där, där finns 

min belöning, jag söker mig dit!  

När man bundit ihop dessa dofter ett par 

gånger, vilket givetvis är individuellt hur 

många gånger man behöver upprepa, så 

plockar man sedan bort godisbelöningen och 

låter hunden söka på enbart doften.  

I hopp om att hitta sig en godisbit, letar 

hunden och när den hittar doftkällan kommer 

i stället belöningen ur matte eller husses hand. 

Här gäller det för föraren att belöna snabbt 

och precis vid doftkällan, så att hunden lär sig 

att det är viktigt att vara så nära källan som 

möjligt.  

Snabba framsteg.  

När vi gjorde sökövningarna bland tak-

pannorna så upptäckte vi snabbt att ett par av 

hundarna gjort så snabba framsteg att de 

redan efter ett par kombinerade eukalyptus 

och godissök verkade förstå att det var den 

starkare hydrolatdoften som ledde dem fram 

till belöning.  
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Work 

Nyfikna på att se om vi gissat och läst de här 

hundarna rätt så låtsades jag bara att lägga ut 

en godisbit vid deras sista sökövningar.  

Eftersom vi förare ofta påverkar våra hundar 

mer än vad vi tror genom för oss själva 

omärkliga signaler som de enkelt läser av, 

talade jag aldrig om för förarna att jag inte 

hade lagt ut något godis vid doftkällan.  

 
Markerat 

Vi hade läst de fina små affenhundarna helt 

rätt och de Nose Workade klockrent upp 

doftkällan och blev först lite förvånade över 

att inte hitta en godisbit där, men när den 

sedan kom från mattes hand var allt frid och 

fröjd igen och hundarna hade tagit ytterligare 

ett litet steg framåt i sin träning med en både 

rolig och nyttig aktivitet.  

 
Bra belöningsplacering 

 

 

 

 

Så här enkelt kan det alltså vara att komma 

igång med en för hunden bra aktivitet. Nose 

Work som tränings– och tävlingsaktivitet kan 

ju sedan bli hur avancerad som helst. Det 

kommer fler dofter att lära in, störningsdofter 

läggs till. Hunden ska också söka i olika 

miljöer både inomhus och utomhus och det är 

ett rejält jobb de ska genomföra.  

Bara fantasin hos oss sätter stopp. Men ge din 

bästa vän hunden chansen att få vara aktiv 

och få mental stimulans med en rolig 

arbetsuppgift. 

Tack till Affenpinscherklubben, Yvonne 

Larsdotter och Inger Ny Nilsson för inbjudan 

att få komma och träffa en massa härliga 

hundar, hussar och mattar. 
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Affendagen hos Inger Ny Nilsson i Strängnäs 
Av Susanne Lundberg 

 

Även detta år fick vi vara på den stora härliga 

tomten hos Inger Ny Nilsson och hennes 

trevlige make, ett perfekt ställe för träffar.  

Massor av affenpinscher dök det upp på 

träffen, stora, små, svarta, mindre svarta men 

alla så goa, glada, enkla och fantastiska som 

bara affen kan vara.  För all del en och annan 

”utböling” var också med, några schnauzrar 

och några dvärgschnauzers dök också upp. 

Men de smälte fint in bland alla affrarna.  Det 

var roligt att se familjen som kom utan hund 

förra året för att se om affenpinscher var 

något för dem. Familjen kom även detta år, 

inte bara med EN affenpinscher utan TVÅ 

affrar! I och för sig inte svårt att förstå, för 

affenpinschers är något man blir beroende av, 

oftast blir även övriga familjemedlemmar 

medberoende och hux flux har man inte bara 

en hund utan två eller ännu fler.  

Affenpinscherklubben med Inger bjöd på 

rikligt med sittplatser, god mat, gott kaffe och 

trevlig samt intressant lektion i nosework av 

Christoffer Frances med hustru.  Nu består 

min hundpark dock av mer än ¾ som så att 

säga, står med minst en tass på de sälla 

jaktmarkerna, varför jag upplät min plats i 

noseworken till betydligt yngre hund-

förmågor. Men av det jag såg så tror jag de 

flesta upptäckte att deras små apliknande gull 

var betydligt duktigare än vad hussar och 

mattar kunnat föreställa sig.  

Detta år kände jag mig dock extra ömsint och 

tänkte jag skulle vara lite mormoderlig varför 

jag tog med mig mina två äldsta barnbarn, 4 

och 6 år. 

 

Men det kan jag säga, ni som glömt bort hur 

det är att ha små barn, det är ett förskräckligt 

snytande, drickande som sedan resulterar i ett 

extremt kissande, grinande, ätande och 

godisönskande. De små liven slår sig också 

stup i kvarten.  Den flytande tvålen på 
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toaletten lockade också till att klämma ut 

enorma mängder istället för den lilla klick 

som behövs. Så behöver du snälla Inger 

påfyllning av toalettvålen går det bra att 

vända sig till mig.  

Efter att ha börjat dagen med en kopp kaffe 

och goda smörgåsar inleddes så lektionen i 

nosework med efterföljande ”prova på”.  Det 

var här jag upplät min plats till yngre 

förmågor, så jag kunde ogenerat ägna mig åt 

mobilpillande, smygsolande, titta efter 

snygga hanar, (OBS snygga AFFEN-hanar), 

titta på duktiga noseworkande hundar och 

prata lite strunt.  

 

 

Därefter blev det ”rast” och nu kom dagens 

clou, pastasallad med tre olika dressingar 

(detta inkluderade ketchupen som i detta 

sammanhang får gå som dressing), saft eller 

vatten att dricka.  

Sedan följde mer struntprat och mera titta 

hund. Under denna tid fick hundarna springa 

fritt omkring vilket de verkligen uppskattade. 

Inget gruffs eller groll, nja någon liten 

skärmytsling blev det men det kunde vovvar-

na reda upp själva, värre än så var det inte.  

Jag hade med mig mina gamla schnauzer-

tanter, 12 och snart 15 år. Som vanligt blev 

ett antal affenhanar förälskade i min äldsta 

tik, tror att hon, trots ålder och kastration, 

ändå måste vara hundvärldens svar på 

Marilyn Monroe.   

Det var även med en annan gammal 

schnauzer, en hane, som också tyckte att  
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schnauzertikarna hade något speciellt, men 

det hade han inget för, ett gäng upprörda 

affenkillar visade tydligt att han icke var 

önskvärd. Men kanske så är han precis som 

mina schnauzertikar, han struntar i dem och 

vet att om han vill, så är det ändå han som är 

kungen.  

 

Efter denna ”rast” så blev det ytterligare en 

uppföljning av dagens tidigare nosework-

lektion.  Även här ägnade jag mig åt mobil-

pillande och smygsolande.  Efter detta blev 

det ”fri lek” igen, det uppskattades återigen 

mycket av alla affrar.   

 
Vale passar på att visa tänderna 

En liten slurk kaffe slank också ned med 

tillhörande kaka. De små illbattiga 

barnbarnen blev glada för nu fick alla barn 

glass.  Så för en kort stund, så lång tid som 

det tog att äta glassen, var det tyst på tjatet om 

godis. En annan bra sak med glass var att det 

inte är lika urindrivande som saft så jag slapp 

i varje fall ifrån att följa med på ytterligare ett 

toalettbesök. Till sist var det väl bara att inse 

fakta att den trevliga affendagen var till ända 

och det var dags att samla ihop hundar, ungar 

och damer och åka hemåt.   

Det glömde jag! 

VI HADE TUR MED VÄDRET, 

i år också!!! 

/Susanne 
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Två forskningsrapporter ur SLU:s kunskapsbank 
HUNDENS HULL AVSPEGLAS I ETT URINPROV 

Övervikt hos hundar är ett utbrett hälsoproblem och ytterligare kunskap om deras 

ämnesomsättning behövs för att kunna ta fram bra behandlingsmetoder för fetma hos 

hund. 

I den aktuella studien fick normalviktiga och 

överviktiga hanhundar av rasen labrador 

retriever lämna urinprov efter en natts fasta 

och därefter äta en standardiserad måltid. Tre 

timmar efter måltiden fick hundarna lämna 

ytterligare ett urinprov. Vid analys av 

proverna uppmättes 45 olika molekyler 

skapade av ämnesomsättningen, så kallade 

metaboliter. 

Urinprover tagna efter fasta samt efter måltid 

skilde sig tydligt åt. I prover tagna efter 

måltid var det dessutom intressant nog 

skillnad mellan normalviktiga och över-

viktiga hundars metabolitkoncentrationer. De 

överviktiga hundarna utsöndrade ungefär 

hälften så mycket av aminosyran taurin som 

de normalviktiga, något som inte sågs lika 

tydligt i fasta. 

 
Läs mer  

www.slu.se/taurinamnesomsattninghund 

FORMULÄR FÖR BEDÖMNING AV SMÄRTA FINNS NU PÅ SVENSKA  

Artros är en vanlig ledsjukdom hos hund. Sjukdomen är en orsak till smärta och det är 

viktigt att kunna bedöma hur behandling som sätts in lindrar smärtan. 

För att utvärdera smärta och behandlings-

effekt för hundar med artros kan djurhälso-

personal använda frågeformulär som är 

speciellt framtagna för att fånga upp 

smärtbeteenden hos hunden. Personer som 

lever med hunden bidrar genom att svara på 

frågor. Ett väl etablerat sådant frågeformulär 

som används i engelsktalande länder heter 

Canine Brief Pain Inventory (CBPI). 

I ett samarbete mellan Uppsala universitet, 

Evidensia och Sveriges lantbruksuniversitet 

översattes frågorna i CBPI till svenska och 

det utvärderades om frågorna är användbara 

vid rehabilitering av hundar med artros. 

Hundar med och utan artros deltog och en 

person som kände respektive hund väl fick 

svara på elva frågor om hundens smärta och 

hur smärta påverkade hundens funktion i 

vardagslivet. 

 
Läs mer 

www.slu.se/svensktbedomningsformularhun

dsmarta 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19569538&uid=589382810&&&http%3A%2F%2Fwww.slu.se%2Ftaurinamnesomsattninghund
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Hur människans bästa vän har påverkat världen 
Av Anne Wedin 

Linné menade att hunden skapats till 

människornas nytta och nöje. Beviset skulle 

vara att hunden när den jagar fäller mer byte 

än den ska äta själv. 

Många är de hundar som blivit berömda 

genom olika historiska personligheter – eller 

själva blivit historiska personligheter. Skälen 

till berömmelse är flera, men det finns en 

egenskap som utmärker de flesta legendar-

iska hundar: TROFASTHET. 

 

Visste ni t ex att Isaac Newton satt i 

stearinljusets sken och arbetade med 

slutversionen av sin avhandling om 

gravitationen när det knackade på dörren. 

Newton gick för att öppna och stängde dörren 

till sitt arbetsrum. Därinne blev hans 

dvärgspets Diamond vild av upphetsning 

över att bli lämnad. Hon sprang fram och 

tillbaka och stötte till bordet med Newtons 

papper. Ett ljus föll omkull och hela hans 

arbete brann upp.  

Den store vetenskapsmannen blev förtvivlad. 

Han har själv beskrivit hur han blev 

sängliggande i flera veckor innan han kunde 

börja att återskapa sitt arbete. Givetvis fanns 

Diamond hela tiden vid hans sida. Hans 

banbrytande avhandling om gravitationen 

kom att publiceras ett helt år senare än tänkt. 

 

En annan hund som blivit både krigsfånge 

och hjälte bar namnet Judy. Judy var en 

pointer som föddes i februari 1936 på en 

engelsk kennel i Shanghai. Hon var tänkt för 

fågeljakt men köptes i stället av några 

engelska sjömän för att bli maskot på det 

brittiska örlogsfartyget HMS Gnat.  Där och 

då började ett hundliv som inget annat. 

Judy räddade många människoliv. Hon 

överlevde både torpeder, bomber och ormar. 

Hon blev krigsfånge med ett eget nummer i 

ett japanskt fångläger och efter kriget blev 

hon dekorerad till krigshjälte. 

I boken Historiska Hundar, skriven av 

journalisten och författaren Mats Carlbom, 

kan man läsa hela Judys historia. Du möter 

omkring tjugo andra hundar som haft 

påverkan på den historiska utvecklingen och 

det är inte lite! Boken är utgiven på 

bokförlaget Langenskiöld. 

Tyvärr finns det ingen affenpinscher med 

men jag är övertygad om att det bara är en 

tidsfråga

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WSNw4aHH&id=B7B2E008C5A92385159578ABF87EF4EDA431821D&thid=OIP.WSNw4aHHUn28HzXnRp-8kgDvEs&q=HMS+Gnat+judy&simid=608049598666965559&selectedIndex=0
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Gunnars önskelista 
Av Erika Lokander 

 
Gunnar med pinne 

1. Sjunga i kör 
Gunnar älskar bleckblåsmusik, visslingar 

och falsettsång, och de senaste dagarna 

har han och min syster börjat yla 

tillsammans till julsånger. Det låter 

tydligen väldigt vackert i deras öron. När 

systern sa att Gunnar kanske vill börja 

sjunga i kör blev han överlycklig och 

hoppade jämfota genom kontoret. Jag 

antar att det kan ha betytt ”Ja! Kör är 

precis vad jag vill börja i!” 

2. Gosedjur (OBS: med ögon) 
Ett av Gunnars stora intressen är att utföra 

avancerad ögonkirurgi på gosedjur. Får 

han tag på ett gosedjur med ögon kan han 

på nolltid förvandla det till ett gosedjur 

UTAN ögon! Gosedjur med barnsäkra 

ögon förvandlas till gosedjur med långt 

gången gråstarr. 

 
Mörten Mårten efter ögonoperation 

3. Gosedjur (OBS: fåglar) 
En annan av Gunnars förtjusningar är 

gosedjursfåglar från stället där vi köper 

bl.a. hönsmat. Ibland får han välja en 

leksak eller ett godis när han följer med 

och handlar, och han väljer ALLTID en 

exakt likadan fågel  Nu har han två 

fåglar hemma, en på kontoret, en hos mina 

föräldrar och en reserv i bilen. Man kan 

tydligen aldrig få för många av just den 

fågelsorten. 

 
Tre av Gunnars kycklingar  

har lagt beslag på slalomet 

4. Kycklingar (OBS: i en låda i köket) 
I våras fick hönan Liv Nyström ännu en 

förlossningspsykos. Eftersom det vid 

tidigare tillfällen slutat illa för hennes 

nyfödda räddade jag in ungarna till köket. 

Nu är kycklingarna fem vuxna tuppar och 

en höna och har fått flytta ut i hönshuset 

till de andra chicksen. Den största tuppen, 

Benedict, är lika stor som 2,5 Gunnar. 

Och den minsta, Marilyn, är kaxigare än 5 

Gunnar och anfaller alla utomstående som 

vågar sej in på gården. Men de kallas 
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fortfarande för ”Gunnars kycklingar” i 

grannskapet och så fort de får vara utanför 

hönsgården hänger de med Gunnar. 

5. Tummar 
Gunnar och hans två år äldre människo-

kusin (min brorsdotter) är väldigt bra 

kompisar. Men Gunnar kan inte riktigt 

vara med på allt, som att klättra i träd och 

lägga pussel och spela kort. Kusinen 

klappar honom tröstande på huvet och 

förklarar ”det är för att du inte har några 

tummar, Gunnar”. De första åren trodde 

hon nog att han skulle få tummar när han 

blev äldre, men nu verkar det som att hon 

har gett upp. Det har dock inte Gunnar! 

6. Ipad (OBS: med hund-appar) 
Systern som har lurat i Gunnar att börja 

sjunga har också övertygat honom om att 

alla riktiga kontorshundar har en egen 

Ipad, med särskilda appar för hundar :/ 

7. Skyddsärm (OBS: heltäckande) 
Gunnars karriärmål är att bli polishund. 

Hans uppfödarhusse är polis och jag antar 

att det är det som har satt igång hans 

fascination för yrket. Han verkar ganska 

övertygad om att han redan har precis allt 

som krävs, så om jag bara skaffar fram en 

skyddsärm kan han bevisa det. Hans 

kyckling Marilyn hejar ivrigt på eftersom 

Gunnar har lovat att han får ärva 

skyddsärmen när han själv har blivit riktig 

polis.  

8. Längre ben 
En av Gunnars bästa kompisar är 

tjänstehund åt försvaret, och Gunnar 

verkar tänka att det kan vara en bra 

språngbräda på väg mot sitt mål att bli 

polishund. Om det inte var för den löjliga 

regeln att försvarets tjänstehundar måste 

vara minst 45 cm i mankhöjd! 

9. Kakor 

Gunnars människokusin har upptäckt att 

Gunnar älskar kakor, och hon vet exakt 

vilken sort som är hans favorit. Och som 

av en händelse brukar hennes kakor alltid 

gå sönder och då är det ju lika bra att ge 

smulorna till Gunnar… Jag är inte säker, 

men jag TROR att de där två kan ha 

kommit på ett sätt att lura till sej alldeles 

för många kakor. Hur som helst önskar sej 

Gunnar en hel ask med helt egna kakor 

som han kan ligga och smaska på medans 

han tittar på nån spännande polisserie på 

sin Ipad. 

 

God jul och gott nytt år 

önskar Erika och Gunnar

 

— VARNING ———————————————————  

Läsare som inte vill utsättas för skryt måste undvika att läsa det sista stycket! Risk för 

personskada. 

Gunnar är bäst, ingen protest! I år har han vunnit samtliga deltävlingar i Tierps bruks-

hundsklubbs agilitykupp, samt, förstås, den totala kuppen.  

Han vann också Tierps brukshundklubbs klubbmästerskap och är därmed klubbmästare för 

andra året i rad. Därmed är det bevisat: han är helt enkelt bäst! 
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Intervju med Helene Björkman, Kennel Barecho 
KORT PRESENTATION OM DIG SJÄLV:   

Hundar har alltid varit en stor del av mitt liv, 

jag är uppfödd i ett hem där det var 

uppfödning av svart Schnauzer. När jag 

fyllde 18 år gick jag med som delägare i min 

mors kennel Svartskäggs. När jag sedan 

flyttade hemifrån några år senare gick jag 

över till spaniels mer och mer, närmare 

bestämt till Engelsk Springer Spaniel. Några 

kullar med svart Schnauzer föddes dock 

under mitt egna kennelnamn som jag skaffade 

1988 – Barecho. 

Jag och min make David, som nu är delägare 

i kenneln, är mycket aktiva både som 

uppfödare och utställare. 2011 kom vår första 

Affenpinscher till oss och vi har hittills fött 

upp fyra kullar Affen. 

 
Jag visar Tyra, SeUch VD´s Wishful 

Sedan 2002 är jag FCI-domare och jag dömer 

de flesta raser i grupp 8 samt SSPK:s raser 

som finns i grupp 2.    

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR 

FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET 

INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖD-

NING: 

Som sagt så känns det som jag varit 

uppfödare i hela mitt liv. Uttrycket uppvuxen 

i en valplåda stämmer bra in på mig. Ända 

sedan jag var riktigt liten och vår första kull 

föddes hemma i mitten av 70-talet så har 

hundar tagit upp en väldigt stor del i mitt liv, 

framförallt detta med uppfödning är något 

som fascinerat mig genom åren.  

 
Tekla och jag 

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA 

AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST 

DENNA RAS 

Vår första affenpinscher kom till oss våren 

2011. Jag har saknat en ”skägghund” ända 

sedan vi slutade med schnauzer, men känt att 

tiden inte riktigt funnits att skaffa en till så 

pass aktiv ras.  

När jag så började döma affenpinscher blev 

jag mer och mer förtjust i dem. Deras 

personlighet och deras sätt att betrakta mig 

lika mycket som jag betraktade dem var något 

jag fastnade mycket för. Vi hade också pratat 

om att skaffa oss en lite mindre ras, men 

många av de raser vi tittade på var så skälliga 

– jag upplever inte att affen är det alls på 

samma sätt som många andra småhundar. 

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER 

DU HÖGST HOS EN AFFEN? 

Att de är sociala utan att vara fjäskiga, de vet 

sitt eget värde utan att för den skull vara 

otrevlig mot andra hundar/människor. 
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Frank och Douglas från vår senaste affenkull 

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA 

EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER? 

Ja om de är intresserade av utställning/avel, 

men inte annars.   

Tyra när hon blev BIG-1 

på SKKs utställning i Österbybruk 

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:   

Jag utgår alltid från min tik, styrkor och 

svagheter där och försöker hitta en hanhund 

som kompletter henne. Sedan är såklart hälsa 

och stamtavlan viktigt hos hanhunden också. 

Tyvärr har jag känt att det varit svårt att få 

använda hanhundar hos andra uppfödare 

ibland vilket gör att urvalet begränsas, något 

jag inte alls är van med i de andra raser jag 

har/haft. 

 
Tyra på MH 

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR: 

Nej det kan jag inte säga. 

HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA 

DIN/ERA HUNDAR?  

Promenader och lek är det som de aktiveras 

med i sin vardag. 

 
Här är Tekla och Tyra 
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Hundar känner av elakhet 
Av Anne Wedin 

'Don't be an arse' uppmanar brittiska 

tidningen Metro och hänvisar till nyligen 

publicerad japansk forskning som visar att 

hundar kan känna igen elaka eller otrevliga 

människor. 

Forskarna vid Kyoto University började med 

att undersöka hur apor reagerade på olika 

mänskliga beteenden och genomförde ett test 

för att se om aporna föredrog vänliga och 

hjälpsamma människor som ställer upp för 

andra. Det visade sig att aporna valde bort 

människor som aktivt valde att inte ställa upp 

då en medmänniska behövde hjälp. 

Liknande försök gjordes med hundar och 

deras ägare. Hundägaren sattes i en situation 

där han/hon behövde hjälp. Två personer 

fanns tillgängliga, varav den ena gav den 

hjälp som hundägaren behövde och den andra 

personen vägrade tydligt och aktivt. När 

sedan dessa två personer erbjöd hunden 

godis, valde hunden oftare den hjälpsamma 

människan och valde bort eller ignorerade 

den ohjälpsamma. Däremot verkade hund-

arna inte bry sig om passivitet, det vill säga 

om människan bara lät bli att hjälpa till. 

Slutsatsen som forskarna kom fram till är att 

hundar har förmåga att känna av människors 

inte särskilt positiva beteenden och ogillar 

eller misstror dem som uppenbart är otrevliga 

eller elaka mot deras ägare. Så, för att citera 

Aftonbladet, "Det kan vara en bra idé att vara 

uppmärksam när din hund verkar misstänk-

sam mot någon.". 
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Har du haft turen att få den bästa, vackraste, gulligaste, finaste 
affenpinschertik någonsin???  
Tycker du att det skulle vara roligt att ta en kull valpar på henne? Då ska du läsa 

nedanstående text:  

 

 

 

1. Håller tiken måttet, dvs är hon rastypisk, 

bra mentalitet, vid perfekt hälsa. Har hon 

genomgått de hälsoundersökningar som 

rasklubben rekommenderar? Har du 

tillräcklig kännedom om rasen för att 

starta uppfödning/ta en kull? Vet du om 

eventuella hälsoproblem i rasen? Känner 

du till alla linjer/stamtavlor så du vet vilka 

linjer som passar din tik? Kan du gå in på 

Avelsdata och göra en provparning och se 

vad inavelskoefficienten blir? Vet du 

gränsen för inavelskoefficienten? Vet du 

vilka avtal som ska undertecknas?  

Är du medlem i rasklubben/SKK så du 

kan få ev stöd och hjälp därifrån? 

2. Håller hanhunden du valt ut måttet, dvs 

rastypisk, bra mentalitet, genomgått 

eventuella  hälsoundersökningar? 

För du vill väl föra rasen framåt? Inte bara 

ta en kull för att det är kul.  Tänk på att 

tiken utsätts för en risk vid varje 

förlossning och efterföljande uppfödning 

av sina valpar. 

3. Affenpinschern har oftast inga problem 

vid själva parningen men liksom för alla 

raser så kan förlossningen någon gång 

sluta med kejsarsnitt och det är dyrt, uppåt 

30 000 kr om man inte har lagt till avel i 

sin försäkring, då kostar det cirka 7000 till 

10 000 kr. Kejsarsnittet är en operation 

med medföljande nedsövning av tiken 

vilket medför en risk liksom alla 

operationer gör. Har man då otur så står 

man där med en kull valpar utan mamma. 

Att föda upp dem för hand är oerhört 

jobbigt, valparna behöver en mamma som 
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sköter om dem och ger dem di. Att föda 

upp en kull för hand är ett 24 timmars jobb 

dygnet runt i åtminstone fem veckor och 

det kan vara riktigt svårt att få valparna att 

ta flaska. 

Alla raser och så även affenpinschertikar  

kan få livmoderinflammation efter för-

lossningen och då måste hon i värsta fall 

ta bort l livmodern och ibland få så starka 

och för valparna giftiga mediciner att hon 

inte kan dia sina valpar. Tiken kan även få 

bröstböld vilket i värsta fall också medför 

starka och för valparna giftig medicin så 

hon inte kan dia sina valpar. En annan inte 

allt för ovanlig komplikation är eklampsi/ 

mjölkkramp, dvs tiken förlorar kalk under 

di perioden, detta är ett livshotande 

tillstånd hos tiken. Oftast måste då tiken 

sluta dia sina valpar efter veterinärvård 

och då beror det på hur gamla valparna är 

när detta händer, hur mycket jobb för 

uppfödaren det blir med ev handmatning 

osv. 

 

   

 

Därtill kan ”tråkiga” men mindre allvar-

liga saker hända så som att tiken inte vill 

äta, dålig mage hos tiken, valpar med 

diarré, valpar som blir förkylda och 

snoriga, valpar som det inte är något 

synligt fel på men ändå tynar bort, valpar 

som inte går upp i vikt, valpar med hjärtfel 

osv i all oändlighet. Det är inte roligt att 

sitta och lyssna på valpar som gnäller och 

lider, det är fruktansvärt när man inget 

kan göra. 

4. Har du valpköpare till alla valparna? 

Affenpinschervalpar är inte alltid så 

lättsålda. Man behöver ett kontaktnät och 

visa sina valpar ofta, ofta på hemsida, 

Facebook osv för att göra reklam för sina 

valpar, (man får dock inte annonsera på 

Facebook).  

5. Har du rätt valpköpare till valparna? En 

familj som har tid för sin valp, inte för 

gamla, inte för unga osv.  

6. Har du tid att lägga ner minst 9 veckor 

(om nu alla valpar blir sålda i tid) på en 

valpkull? Har du tid och ork att socialisera 

valparna? Har du plats och en säker sådan 

för valparna? Har du ork och tid att sitta 

kvar med en eller flera valpar i flera 

månader om de inte blir sålda i tid? 

7. Har du ork att ta hand om alla valpköpare 

som ringer och ställer frågor hela hundens 

livslängd? Alla valpköpare är inte 

självgående. Kan du hjälpa till och ta 

tillbaka en hund som valpköparen inte vill 

ha kvar? Har du råd att köpa tillbaka en 

valp/vuxen hund? Kan du hjälpa till med 

trimning av valparna/den vuxna hunden 

eller har du någon trimmare som du kan 

rekommendera?  

8. Har du bra kontakt med din egen upp-

födare, som förhoppningsvis har erfaren-

het av rasen, och kan hjälpa dig med valet 

av hane osv? 

 

Om du kan svara Ja på dessa frågor är det bara att gratulera till en kull affenpinschervalpar. 

Affen är den mest underbara rasen i världen och de förtjänar att få de bästa förutsättningar 

här i livet.  

Valphänvisare, Affenpinscherklubben 
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Herrarnas morgonvanor 
Av Anne Wedin 

Varje morgon inleds med att husse går en 

första vända med Hugin och Vale.  

När de kommer hem är det frukost och sedan 

liten morgonvila i mattes säng. När den är 

över inträffar följande: 

Vale lägger sig som en turkisk pascha på rygg 

och Hugin börjar tvätta hans öron och 

snoppen. Allt mycket omsorgsfullt och länge. 

Vale njuter ohyggligt och grymtar ibland till 

av vällust. Ibland, men inte alltid, nedlåter sig 

sedan paschan till att tvätta Hugins öron.  

Eftersom vi tidigare haft två hanhundar utan 

att speciellt noterat ett liknande beteende, är 

vi mycket nyfikna på varför de gör så här. Är 

det dominans från Vales sida och 

underkastelse från Hugins?  Det är bara 5 

månaders åldersskillnad på dem. 

 

Finns det någon som kan ge en förklaring? 

Kan tyvärr inte visa ett tydligt foto från 

ovanstående orgier eftersom det pågår i vår 

säng och herrarna är så insnodda i vandra att 

de bara blir en svart klump.  

 

Skriv gärna till Affenbladet - vi väntar med spänning på 

kommentarer! Matte Anne 

 



30 

Grå starr hos hundar 
Ur Catweb.nu 

Precis som oss människor kan hundar drabbas 

av katarakter (grå starr), och precis som för 

oss är det troligare att en gammal hund får grå 

starr än att grumlingen av linsen uppstår hos 

en valp eller unghund.  

Hundar som är äldre än 10 år har nästan alltid 

vissa grumlingar, men de behöver inte vara så 

allvarliga att de påverkar hundens syn 

nämnvärt. 

Katarakt, eller grå starr som det också kallas, 

innebär att linsen i ögat grumlas. Grå starr 

utvecklas vanligen, men inte alltid, gradvis 

över lång tid. I allvarliga fall kan grå starr 

blockera linsen så mycket att hunden blir 

allvarligt synskadad eller helt blind eftersom 

det ljus som kommer in i ögat genom pupillen 

inte kan passera linsen och nå näthinnan i den 

bakre delen av ögat. 

SYMPTOM PÅ KATARAKTER HOS  

HUNDAR 

 Rökgrå eller vit grumling omgiven av 

glasklar vävnad i linsen 

 Vid långt gången grå starr kan det se ut 

som att det sitter en marmorkula i ögat 

innanför pupillen 

En veterinär ställer diagnos genom att 

undersöka ögat med ett slags mikroskop som 

kallas spaltlampa. Spaltlampan gör att 

veterinären kan studera linsen i detalj och se 

även tidiga tecken på grå starr. Undersök-

ningen kallas ögonspegling. 

VARFÖR HAR HUNDEN FÅTT KATA-

RAKTER ELLER ÖGONLYSNING? 

Exempel på sådant som kan orsaka grå starr: 

 Ärftliga faktorer 

 Fel som uppstått under fosterutvecklingen 

 Trauma, till exempel att bli klöst i ögat av 

en katt 

 Vissa ämnesomsättningsjukdomar, bland 

annat diabetes mellitus 

 

Vissa hundraser har en medfödd ökad risk att 

födas med katarakter eller utveckla dem 

senare. Exempel på sådana hundraser är 

golden retriever, labrador retriever, cocker 

spaniel och siberian husky, samt de raser som 

ingår i grupperna terriers respektive pudlar. 

Hos golden retrievers och labrador retrievers 

är det vanligt att hunden får katarakter som 

förblir små under hela hundens liv och aldrig 

orsakar några allvarliga synproblem. 

BEHANDLING AV KATARAKTER HOS 

HUND 

Det förekommer att grå starr hos hundar 

klarnar av sig självt, men det är ovanligt. 

Små katarakter brukar inte behandlas, såvida 

de inte orsakar en inflammation. Inflamma-

tion i ögat kan behandlas med kortisondrop-

par. Ofta räcker detta och man behöver inte 

operera bort katarkaten för att komma till 

rätta med inflammationen. 

Om katarakerna orsakar markanta synpro-

blem för hunden kan man genomföra samma 

sorts kataraktkirugi som man gör på 

människor. Man opererar bort den grumlade 

linsen och ersätter den med en artificiell lins. 

Det rör sig om mikrokirurgi och det är inte 

http://www.catweb.nu/
http://www.catweb.nu/kataraktkirurgi/
http://www.catweb.nu/testsimulator/
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särskilt många veterinärer som utför 

kataraktkirugi i Sverige. De är vanligen 

knutna till de stora djursjukhusen. 

Inför operationen brukar hunden genomgå en 

omfattande ögonundersökning för att 

kontrollera om det finns några andra 

underliggande problem. Veterinären vill veta 

om kataraktkirugin kan förväntas ge hunden 

bra syn igen, eller om det finns ett eller flera 

andra problem i ögat som också måste 

åtgärdas för att hunden ska kunna se bra. 

Kataraktkirugi på människor brukar utföras 

medan patienten är vaken, men ögonope--

rationer på hundar sker under narkos. 

När hunden kommer hem igen efter kirurgin 

är det viktigt att du följer veterinärens 

instruktioner om eftervård. Det är bland annat 

vissa ögondroppar som ska appliceras med 

vissa intervall under läkeprocessen för att 

förebygga komplikationer. Hunden kommer 

också att ha förhållningsorder vad gäller vissa 

aktiviteter som bör undvikas, och det kan 

hända att veterinären rekommenderar att 

hunden ska bära en trattformad skyddskrage 

under den första tiden efter operationen för att 

göra det svårare för den att gnida ögonen mot 

något. Din veterinär kommer också att 

informera dig om när det är dags för 

återbesök. 

 

ÖGONDROPPAR MOT KATARAKTER? 

År 2015 publicerades en vetenskaplig studie 

där ämnet lanosterol hade använts för att med 

framgång behandla katarakter hos hundar. 

Detta innebar givetvis förhoppningar om att 

vi i framtiden ska kunna behandla grå starr 

med ögondroppar istället för ögonkirurgi. Det 

krävs dock betydligt mer forskning och nya 

studier innan något sådant preparat kan 

släppas på marknaden. 

Omedelbart efter att studien publicerats och 

fått mycket uppmärksamhet började det dock 

dyka upp diverse oseriösa försäljare som 

utlovade att just deras ögondroppar kunde 

lösa upp katarakter och ersätta kataraktkirugi 

som behandlingsmetod. 

Kataraktkirugi är dyr, kräver att hunden sövs, 

utförs av få veterinärer i Sverige och innebär 

alltid en risk för komplikationer. Det är därför 

fullt förståeligt att vi hundägare letar efter 

gångbara alternativ om vår hund drabbas av 

allvarliga synproblem på grund av grå starr. I 

skrivande stund (2016) existerar det dock inte 

något godkänt preparat på marknaden som 

faktiskt löser upp katarakter. 

I bästa fall betalar man dyra pengar för 

ögondroppar som inte gör någon skillnad alls 

– i värsta fall skadar man hunden genom att 

applicera ögondroppar som innehåller 

olämpliga ämnen. Att köpa ”mediciner” som 

inte är godkända av Läkemdelsverket eller 

motsvarande är alltid riskfyllt eftersom det 

inte finns någon garanti för att de genomgått 

den kvalitétskontroll som krävs för godkända 

läkemedel. 

GENTESTER 

För vissa hundraser och vissa typer av ärftliga 

katarakter finns det laboratorier som genom-

för genetiska tester. På så vis kan man få veta 

om en viss hund bär på en ökad risk att 

utveckla katarakter. Särskilt viktigt är detta 

om man överväger att använda hunden för 

avel. 

Gentesterna görs på hundens blod eller på 

celler från hundens munslemhinna. 

http://www.catweb.nu/privat-kataraktkirurgi-i-sverige/
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14650.html
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Affenvandring i natursköna Tullinge oktober 2017 
Av Susanne Lundberg 

 

En affenpromenad kändes som ett bra skäl till 

att hoppa över sömnen efter ett nattjobb. 

Finns det något trevligare och roligare än att 

träffa andra affenägare och i stum beundran 

kunna titta på affrarna när de träffas och 

direkt bildar en vänlig flock tillsammans.  

Denna prommis skulle ske i Tullinge, där jag 

titt som tätt brukar gå med mina hundar, det 

är ett stort område som sväljer både hundar, 

hundägare och ”vanligt” folk. Man behöver 

inte gå på varandra utan det finns gott om 

plats. Men givetvis denna dag så skulle 

Tullinge loppet för HELA familjen gå av 

stapeln inklusive fotbollsturnering för hugade 

gossar i mellanstadieålder.  Dessa hugade 

gossar hade en oerhörd mängd föräldrar med 

sig, alla bilburna. Så parkeringsplatserna lös 

med sin frånvaro, men trägen vinner, så till 

slut hittade vi även parkeringsplatser.   

En viss oro över att det enbart skulle vara 

Emily Erling, (som höll i prommisen), hennes 

son Kane (till hans stora glädje??) och jag 

där. Men vi behövde bara misströsta liiiite, en 

kär bekant till mig dök upp med en av mig 

framavlad affenavkomma, därpå kom även, 

visade det sig, en gammelfarmor till min 

framavlade affenavkomma, med tillhörande 

matte.   Denna affenfarmor var en omplace-

ringstik, så det var jättekul att få träffa släkten 

samt att hennes matte ville vara med och 

träffa andra affenägare. 

Givetvis stannade vi till på mitten av 

prommisen och fikade. Där sitter vi mitt i 

skogen, helt själva, och så dyker det upp en 

pappa med en liten kille på cykel.  Pojken 

blev lite rädd när han såg och hörde hundarna, 

men det var en så bra och förstående pappa 

som stannade med sin lilla son och pratade 

och lät pojken klappa hundarna. Tror nog att 

den lilla killen kommer att bli en blivande 

affenägare i framtiden!  

Sedan fortsatte vi vår runda och kom så 

småningom tillbaka till bilarna och 

prommisen var avslutad. Vi hoppas att på 

nästa prommis kommer många, många fler att 

dyka upp. Affrar är verkligen en ras som 

älskar att umgås med andra affrar.  

 

Väl mött 

Susanne  
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Bröderna Bus och BPH 
av Anne Wedin 

Redan på lördagen började husse och matte 

prata om något som vi tyckte lät som Puh. För 

att hitta Puh skulle vi först åka till Högdalen, 

för att träffa Susanne och få lift till Nykvarn. 

Där fanns tydligen Puh. 

Söndag morgon kom och vi fick packa ner 

pass, stamtavla, favoritleksak och godis. 

Husse kontrollmätte våra koppel som skulle 

vara 1.80 m långa. Husse och matte hade 

kamera och äpplen med. Susanne, som vi 

skulle lifta med hade lovat fixa kaffe med 

tilltugg. Sedan gav vi oss iväg mot det okända 

målet Puh. 

Efter ca en timme var vi framme vid 

Brukshundsklubben i Nykvarn. Vi fattade 

aldrig om vi var brukshundar eller inte. I varje 

fall fanns det hästar där plus en del 

affenpinschrar som vi kände lite grand.  T ex 

Tyron från Kungsholmen och lilla Bibbi. Det 

var kul för vi lekte med varandra. Puh visade 

sig vara BPH som är ett sätt att kolla om vi är 

folkilskna, otrygga eller har andra svagheter t 

ex är skotträdda.  

När en hund var på banan fick vi andra inte 

vara i närheten. I väntan på vår tur kollades 

chipnummer och registreringsnummer och vi 

prickades av. Sedan fick vi spankulera runt på 

stallbacken och kolla in hästarna. Bibbis lill-

matte lekte med oss medan husse och matte 

kollade in hur de skulle göra vid de olika 

stationerna. 

Först ut var Bibbi. Därefter var det matte och 

Hugin. Station 1 gick hyfsat. Matte kunde 

vara tyst och stå still och det kunde Hugin 

också. Nästa station där Hugin skulle hämta 

leksaken, som matte slängde, funkade inte så 

bra eftersom matte inte kunde hålla tyst när 

Hugin faktiskt gjorde rätt.  Tredje stationen 

där ett spöke kom upp ur marken var inga 

problem. Hugin brydde sig inte och matte var 

tyst. 

Men då fick Hugin syn på Susanne som skulle 

fotografera och bestämde sig för att nu var 

den här leken inte kul längre och sprang iväg 

till Susanne. Matte fick tillåtelse att hämta 

tillbaka honom. Matte var väldigt generad. 

Sedan kom de till 3 glasburkar där det fanns 

godis. Hugin gick runt, nosade och puffade 

ikull dem. Tittade på matte med minen ”kan 

du inte öppna dem?”. Trots att matte gjorde 

det bestämde sig Hugin igen för att fly fältet. 

Nu såg matte ut som hon ville göra samma 

sak men testledaren sade att hon skulle hämta 

upp honom igen. 

Nästa prövning var en rasslande burk. Då 

skällde Hugin på avstånd men ville inte gå 

fram. Mattes uppgift var att försöka locka 

Hugin att komma fram men det var inte så 

lyckat. Det här är inte min grej sade Hugin. 

Inte min heller såg matte ut att tänka. 

Nu nalkades matte och Hugin slutet på denna 

prövning – både att gå på svårt underlag och 

skott gick bra! Matte höll tyst och Hugin 

gjorde en hyfsat snygg sorti. 

Efter Hugin och matte behövdes en längre 

paus för testledare och övningsledare. Då var 

både husse och jag taggade. Vi måste ju vara 

bättre än Hugin och matte. Vi genomförde det 

hela bra tycker jag även om också jag hade 

lite problem med rasslande burken. Framför 

allt var husse tyst! Nu var det dags för 

testledarens utlåtande. Vi fick i princip 

identiska resultat! 

 

 

I sin glädje köpte 

matte och husse en 

stilig rosett till oss 

var. Se bilden till 

vänster. 

Berättat av Vale med smärre bidrag av Hugin.              
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Oförutsedda konsekvenser av att delta i BPH 
Av Anne Wedin 

Att vi åkte till BPH:n beror på att en viss dam 

från Högdalen och matte tyckte att det skulle 

vara bra att veta om vi är typiska affen-

pinschrar mentalt. Och det visade ju testen att 

vi var. Trygga, stabila, sociala, nyfikna och 

inte skotträdda! Damen från Högdalen 

anmärkte endast, som vanligt, på våra 

frisyrer.  Matte ber varje gång om förlåtelse 

och lovar att nästa gång vi kommer hem ska 

damen få fixa en frisyr som motsvarar hennes 

krav på hur en stilig hane ska se ut. På vägen 

hem från Nykvarn pratade damen med Helen, 

Vales uppfödare och berättade att vi fixat 

BPH:n och att vi borde ställas ut på Stora 

Stockholm. 

Helen sade ”då måste jag få visa Vale”. 

Matte såg hur husse skruvade sig i baksätet 

och muttrade ”Vale tycker inte om utställ-

ningar”.  

Efter diverse palaver lutar det nu åt att vi 

kommer att ställas ut.  

Detta innebär att nu ser vi ut som två 

vildvuxna punkare med ridbyxor och rejäla 

raggarfrillor. Detta i avvaktan på att damen i 

Högdalen ska få tillfredsställa sina lustar. 

 

Vis av erfarenheten från förra året kommer 

husse inte att vara med utan vi kommer att få 

luta oss mot matte. Matte har redan börjat 

ränna runt på gårdsplanen med oss. Någon 

har sagt att det ska se ut som om vi flyger 

fram i ringen framför domaren.  Vi hoppas 

bara att det inte ligger en massa godis i ringen 

(det gjorde det förra året) för då kommer i 

varje fall en av oss att börja nosa godis i 

stället för att flyga. Men vi måste erkänna att 

det är ganska kul att se matte försöka flyga. 

Hon ser ut som en berusad kråka. 

Varför detta vansinne ska börja varje år med 

flera besök hos damen i Högdalen för frisyr 

och pälsvård, tvätt och insmörjning i oljor har 

vi inte riktigt fattat.  Det känns lite jobbigt 

men matte säger att vi blir oemotståndliga. Så 

vad gör man inte för att bli Affenpinscher-

världens charmörer.  

Vår fromma förhoppning är att någon tjusig 

affenflicka fattar hur tjusiga och oemotstånd-

liga vi är och tänker… 

….love is in the air  

Vale och Hugin   
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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 affenpincher-

klubbens helt nya ”pin”. Pris: 30 kr 

 

Fickspegel 

Det går även att beställa en fin hjärtformad 

fickspegel. Pris: 80 kronor 

Julkula 

Du har även möjlighet att skapa din helt unika 

julkula. Underbart julpynt!! Pris: 100 kronor 

 

 

Glasunderlägg 

Det finns även en presentförpackning med 

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” 

Maria Strand nås med telefon 070 - 309 72 

67 eller med  

e-post maria.strand@funnybunnymedia.se 

 

Så kära affenägare – Ta chansen att ge 

bort en helt unik julklapp och stöd 

klubbens arbete! 

 

 

 

Redaktionen tackar speciellt Susanne Lundberg, Yvonne Larsdotter, Katarina Paulsson, Christoffer 

Frances, Erika Lokander, Helene Björkman och  Anne & Lars Wedin för många fina bilder till detta 

nummer av Affenbladet.
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