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Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Klubbens årliga stora evenemang Affen-

specialen är nu passerat och med bravur 

genomfört! Tack alla som hjälper till – både 

medlemmar och i något fall en kompis som 

inte har hund! 

Tack Kristina för att du till slut tog dig an 

uppgiften att döma ”din” ras, som du 

dessutom är en av pionjärerna inom (kennel 

Urax). 

Vi fick se många fina hundar, både unga och 

gamla, och det var många priser som delades 

ut. Grattis till alla! 

Vi hade denna gång också nöjet att ha Sara 

Nordin, domare och speaker på Stockholm 

Hundmässa, som gäst. Sara roade oss med lite 

hundhistoria och upplevelser i samband med 

utställning i en fikapaus. Sara dömde också 

den för året införda specialklassen för Urax-

hundar. 

Affenpinscher har i utställningssammahang 

rönt stor och välförtjänt uppmärksamhet. Det 

innebär också att en hel del domare vill veta 

mer om rasen. Svenska Domarföreningens 

krets för Uppland/Västmanland/Sörmland 

har haft en träff för domare där det gjordes en 

presentation och jämförelse mellan griffon 

och affen. Dessa raser kan ju i betraktarens 

ögon verka mycket lika, men så är inte fallet, 

det är egentligen bara proportionerna i 

kroppen som är desamma. Det är därför 

mycket viktigt att domarna förstår skill-

naderna så att raserna blir bedömda med för 

respektive ras rätt värdering. Det är oerhört 

viktigt att rasskillnaderna bibehålls. 

En liten uppmaning: nästa nummer är 

julnummer – passa på att skicka julhälsningar 

genom att annonsera. 

Jag hörde på radion att det finns forskning 

som säger att man lever längre om man är 

snäll. Va´bra – då kommer affenpinscher-

ägare att leva länge för vi får ju daglig dos 

snälluppmuntran genom våra hundar!  Är 

man glad blir man ju oftast snäll!  Och glad 

blir man definitivt av att umgås med affen – 

även om de ibland driver på andra tankar när 

bristen på impulskontroll blir alltför 

dominant……

 

 
Vanten och Vidar
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