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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  
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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 december 2019 – februari 
2020: Staffan Johansson Stockholm, Per 
Dahlström Huddinge och Eva Nordgren 
Köping 

 

Stort tack till Susanne Lundberg, Yvonne Larsdotter och Heidi Marks för fina illustrerande 
bilder till detta nummer. 



 
 

Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

TACK för förtroendet att vara klubbens 
ordförande ännu ett år. 

Vi hade ett för vår klubb välfyllt årsmöte 
med en del av de trogna deltagarna 
närvarande men också en hel del nya 
medlemmar – så roligt att ni alla hittade dit! 
Årsmötet med sedvanliga förhandlingar av-
löpte väl och styrelsens nya sammansättning 
med kontaktuppgifter hittar ni i början av 
tidningen. Stort och varmt tack till Pia Witt 
som lämnar styrelsen och välkommen till 
styrelsen och kassörsjobbet Bernt-Uno 
Högman. 

För varje klubb är det av största vikt att få 
behålla sina gamla medlemmar liksom det är 
att få med nya – så även om ni alla kanske 
inte har möjlighet att ta del av de aktiviteter 
som erbjuds så behöver klubben ert stöd som 
medlem för att överhuvudtaget kunna 
upprätthålla verksamheten. Vi har en liten 
uppmaning till våra uppfödare nämligen att 
utnyttja möjligheten till att ge sina 
valpköpare ett års medlemskap i klubben. 

Vid årsmötet lyckades vi inte få ihop någon 
valberedning som kan bereda nästa årsmötes 
val av styrelse.  Om någon känner att de kan 
och vill bidra till att hjälpa till med detta 
uppdrag så tar styrelsen tacksamt mot den 
utsträckta handen. 

Antalet nyregistrerade hundar 2019 för 
affenpinscher var något lägre än den varit 
under den senaste 7-årsperioden. 2019 
registrerades 50 hundar. Labrador retriever 
är den mest populära hundrasen i Sverige 
och under 2019 nyregistrerades 2920 
hundar. 

Efter årsmötet avhölls ett medlemsmöte där 
styrelsens nya förslag till RAS (Rasspecifik 

avelsstrategi) presenterades. Dokumentet 
kommer att finjusteras och kompletteras 
något för att sedan läggas ut på hemsidan. 
Uppfödare, hanhundsägare och övriga 
intresserade medlemmar kommer att 
uppmanas att ta del av RAS-dokumentet för 
att avge synpunkter på detsamma innan det 
sedan går vidare för behandling och beslut 
hos SSPK (Svenska Schnauzerpinscher-
klubben, den specialklubb som Affenpin-
scherklubben lyder under). Därefter kommer 
dokumentet att granskas av SKK (Svenska 
Kennelklubben) för godkännande.  

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en 
handlingsplan för aveln inom en viss ras. 
Ambitionen är att genom god och långsiktigt 
hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga 
defekter hos rasen. Tanken är att RAS-
dokumentet i första hand ska vara en 
vägledning och riktlinje för uppfödarna, men 
det tjänar också som konsumentupplysning 
för den som har planer på att köpa hund. 

Hur vet vi vad som ska prioriteras? Svaret på 
den frågan är enkelt:  Hundens hälsa och 
välbefinnande ska alltid prioriteras. 

Hur får man alla med på strategin? Det är 
viktigt att det förs en diskussion och debatt 
inom klubben. Det är inte bara uppfödare 
som bör komma till tals, även hanhunds-
ägare och valpköpare kan bidra med 
kunskap och åsikter.  

RAS-dokumentet bör/ska revideras vart 
femte år men det är viktigt att arbetet får ta 
den tid det behöver och att den viktiga 
förankringen finns.  

Vi vill alltså redan nu be er att vara lyhörda 
och ta del av dokumentet och framför allt 
att kommentera innehållet.  
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Sekreterare: Yvonne Larsdotter 070-792 03 01 
  yvonne.larsdotter@gmail.com 
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 Susanne Lundberg 073-673 57 97        
  sp.lundberg@telia.com 
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Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter

 
Dockan! Dockan! Hallå där! Var kommer du 
ifrån? Och var är Sally? 
- Hej svejs Ville! Ja nu har matte och jag 

varit och besökt Temarummet, du vet det 
som hör till SKKs Museum… Och Sally, 
ja hon är hos sin uppfödare med sin 
valpkull! 

Oj så roligt för Sally! Men berätta nu, så kul 
att se dig! Och varför har ni varit i 
Temarummet? 

- Jo du förstår att matte hörde av en jobbar-
kompis här att Temarummet just nu har en 
liten speciell fotoutställning som SKK har 
fått låna av Tidaholms museum.  Alla 
fotona är tagna av en gammal känd hund-
fotograf, och det var jätteintressant att få se 
alla dom där fotona, tänk att dom är tagna 
för hundra år sen! 

Jamenvisst! Har också hört om den, men har 
inte hunnit titta ännu, ska be min matte att vi 
går dit. 

- Och vet du Ville att för ett par år sen så var 
det en utställning i Temarummet som 
handlade om mopsar, och då lånade min 

matte ut sin gamla porslinsmops, den är 
från 1800-talet, till den utställningen! 

Nej vad säger du! Så spännande, är den fin? 
Mopsen menar jag… 

- Ja titta här ska du få se, har faktiskt ett foto 
på den… 

Oj! Man ser ju att den är jättegammal! Kul 
Dockan! Men har ni inte passat på att titta in 
i själva Museet också? 

 
Nej vi hinner inte det, matte har så många 
hon ska hälsa på här… en annan gång 
kanske. 

- Ja, det tycker jag absolut att ni ska göra. 
Det är faktiskt himla intressant. Speciellt 
Hamiltonrummet, det gillar jag. 

Hamiltonrummet? 



 

- Ja, det finns ett litet rum inne på museet, 
där finns t ex A.P. Hamiltons gamla skriv-
bord och skrivbordslampa och tavlor på 
hans jakthundar, som hans släkt har skänkt 
till SKK. 

Vem var han då? 

- Men Dockan! Skäms på dig! Det var ju han 
som grundade Svenska Kennelklubben! 

Ojdå! Det visste jag inte… Är det länge sen? 

- Det här måste du komma ihåg; den 13 
december 1889 grundade A.P. Hamilton 
Svenska Kennelklubben. Så honom har vi 

mycket att tacka för! Du måste bara gå in 
där nån gång och titta på allt, jättefina 
gamla oljemålningar och andra vackra 
saker! 

OK Ville! Det glömmer jag inte nu! Kan 
man gå in där närsomhelst? 

Om man går in på SKKs hemsida, så står det 
både telefonnummer och mejladress till den 
tjänsteman som man kan boka besök genom, 
inga problem alls… 

- Låter trevligt Ville! Men nu ropar matte så 
nu måste jag iväg! Ha det bra, vi ses! 

 

Det gör vi Dockan! Och hälsa Sally! 

 

 
  



 

 

En gammal hund är alltid lite 
unik - men kanske den 
charmigaste. Den ser dåligt, 
hör dåligt, allt som oftast 
luktar den pytonorm, non-
chalerar dig fullkomligt och 
gör lite som den tycker. 

För den känner dig väl efter 
många år tillsammans. Den vet 
när ni skall gå hemifrån, när den 
får följa med eller när den inte 
får följa med. Och den vet när 
den inte vill följa med... 

Men hur gick det till? Hur blev 
din alerta, busiga, smarta hund 
plötsligt gammal? 

 

Den gamla hunden 
Källa: www.smartahundar.se/Den_gamla_hunden.php 

Små hundar (ca 10 kg) åldras vid drygt 11 
års ålder 

Medelstora hundar (ca 10–25 kg) åldras i 
10-årsåldern 

Stora hundar (ca 25–40 kg) åldras i 9-
årsåldern 

Mycket stora hundar (över 40 kg) åldras i 
7–8-årsåldern 

Varje hund åldras i sin egen takt. Rent 
allmänt blir småväxta raser äldre än 
storvuxna och åldras också senare. 

Vintern är den tid då hunden tycks åldras 
snabbare än under andra årstider. Snöslask, 
halka och kalla vindar gör att promenaderna 
blir kortare och färre. Men för mycket vila 
och för lite motion gör inte bara hunden 
överviktig. 

GAMLA LEDER BLIR STELA 
Många äldre hundar får stela leder även när 
det inte är dåligt utegångsväder. De kan 
behöva sträcka ordentligt på sig och kanske 
jogga igång långsamt på morgnarna. Har den 
stora svårigheter att resa sig eller rent av 
haltar efter vila kan det tyda på att lederna är 
slitna och smärtar. 

Låt den röra sig långsamt, sträcka ut benen 
och kanske kan du massera lite försiktigt. 

Knän och armbågar hör till de leder som 
åldras först. Onormalt raka ben eller att den 
liksom släpar benen efter sig kan vara tecken 
på att det gör ont när den går. 

Måste du dessutom mana den att hoppa in 
och ut ur bilen kan också det vara tecken på 
stelhet. Det smärtar från bakbenen när den 
hoppar in och från frambenen när den hoppar 
ur bilen. 



 

Märker du att hundens leder börjar bli slitna 
skall du se till att hunden håller vikten, får 
vettig motion och - kanske - medicin.  Låt 
veterinären ta en titt på hunden. Får hunden 
fortsätta att gå med ledproblem kommer den 
att belasta kroppen fel och snart 
överanstränga andra delar av kroppen också. 

Övervikt korrigerar du med minskat intag av 
kalorier, dvs mindre matportioner eller 
seniorfoder eller bådadera. Alltför intensiv 
motion kan göra det ännu värre. Mjukt, 
långsamt och försiktigt är vad som gäller. 

Numera finns det bra receptbelagda 
mediciner mot svullna och smärtande leder, 
både sådana som förebygger och sådana som 
lindrar smärta. Det kan du gott bjuda din 
gamle kompis på. 

HÖRSELN BLIR SÄMRE 
Kanske har du märkt att din hund hör dåligt. 

Inte konstigt. Gamla hundar får ofta 
försämrad hörsel. En ung hund kan höra 
höga toner - en förmåga som avtar med åren. 

Liksom vi själva har hunden selektiv hörsel. 
En del gamla hundar bestämmer vad de vill 
och inte vill höra. De silar bort – enligt deras 
mening – meningslösa kommandon. 

En gammal hund kan vara stendöv när man 
vill att den skall bada men vaknar helt säkert 
när den sover på övervåningen och 
kompisen får knaprig mat i källaren. 

Dålig hörsel drabbar hundar oftast när de blir 
runt nio-tio år gamla. 

En döv hund eller en hund som hör dåligt får 
du istället kommunicera med genom olika 
tecken. Kanske gör du kroppsrörelser när du 
ger hunden ett kommando. Det kan vara en 
nickning, en utsträckt hand eller något 
liknande. Fortsätt med de rörelserna och 
förstärk dem och belöna hunden varje gång 
den gör rätt så har du snart lärt den ett eget 
teckenspråk. 

SER SÄMRE I SKYMNINGEN 
Jämfört med oss har hundar dålig syn redan 
från späd ålder. Men till skillnad från oss så 
försämras synen inte med åren. 

Du märker först att hunden ser dåligt vid 
skymning och gryning. Men kanske märker 
du inte något alls – hunden använder sig 
mycket av sin nos för att hålla koll på 
omgivningen. 

Det är vanligt att gamla hundar får en grå 
förändring i pupillen. Linsen tätnar och 
förmågan att reflektera ljus ändras. Pupillen 
ser rökfärgad eller blåvit ut. 

Synen påverkas inte men skiftningen kan 
misstas för katarakt (grå starr) som däremot 
påverkar synförmågan. För att vara helt 
säker skall du gå till en veterinär. 

Ser hunden dåligt bör du inte göra några 
större förändringar i hundens omgivning. 
Släpp inte heller fram hunden till andra 
okända hundar För ju tryggare hunden 
känner sig desto bättre kan den hantera sin 
dåliga syn. 



 

Hunden brukar sällan få några större 
problem av att den ser dåligt. Den klarar sig 
rätt bra på sitt luktsinne. 

KOLLA TANDSTATUSEN 
Det spelar inte så stor roll om du borstar 
hundens tänder - den luktar ändå aldrig 
Pepsodent. Snarare pytonorm. Men dåliga 
tänder luktar äckligt, sötsurt och ruttet. 

Även om du skött din hunds tänder är det 
inte säkert att alla tänder sitter kvar. Du skall 
hålla koll på att det inte 
bildas tandsten, att inte 
tänder sitter lösa och att 
inte tandköttet blir 
inflammerat och drar 
sig tillbaka. 

Du kan rätt enkelt 
bedöma hundens mun-
status. Titta på rovtänd-
erna och kindtänderna. 
De ser du genom att 
lyfta på hundens läpp 
och öppna i mungipan. 

SENIL SOM 
PENSIONÄR 
Ju äldre hunden är desto 
större är risken att den 
drabbas av senilitet. Du 
har säkert märkt att din 
hund inte väcker dig klockan fem på 
morgonen ivrig att komma ut och kissa innan 
solen ens funderat på att stiga upp. Ofta är 
det istället du som får väcka hunden. Den är 
som vilken vanlig pensionär som helst. 

En del gamla hundar blir senila – precis som 
människor. Senilitet beror på olika orsaker,  
t ex blödningar och vävnadsskador på hjär-
nan, Alzheimer, förgiftningsskador osv. 

De kan sitta i timmar på samma ställe med 
tom blick och bara stirra rakt ut i intet. De 
vänder ofta på dygnet, de glömmer tid och 
rum och förstår inte längre vad man säger. 

Ungefär som tonåringar, även om de nog 
inte är senila. 

De – hundarna - får ett ändrat socialt bete-
ende, blir desorienterade, är plötsligt inte 
rumsrena längre och vet inte riktigt hur de 
ska komma förbi möblerna. 

En senil hund kan bli totalt förändrad, kan 
förlora inlärda hämningar och fräsa ifrån på 
tok för ilsket. Det finns risk att den skadar 
barn eller andra djur. Går det så långt är det 

skäl att låta hunden 
somna in för alltid. 

GLÖM INTE AKTI-
VERA HUNDEN 
Hundens hjärna måste 
aktiveras för att minska 
risken att den blir senil, 
ju mer hunden får jobba 
mentalt desto piggare 
håller den sig. 

Det behöver inte 
innebära så många 
minuters arbete varje 
gång, men kan du ge 
hunden flera uppgifter 
så blir det en hel del på 
en dag. 

Naturligtvis kan du 
fortsätta med de flesta av de aktiviteter du 
gjort tidigare fast på lite lägre nivå. Spåra 
och söka klarar de flesta hundar av även i 
hög ålder. Kantarellsök är en lugnare 
variant, godissök likaså. 

Vi har låtit våra hundar ägna mycket tid till 
nosework. Förutom att de tycker det är roligt 
och är jätteduktiga så aktiverar de dem. Efter 
ett pass är de rejält trötta och sover gott. Se 
vår sida om nosework! 

Brukar du göra agility är det bättre om du 
istället låter hunden få balansera på stockar 
och stenar, krypa under träd eller en bänk - 
det finns massor runt omkring dig som går 
att använda. 



 

Lär hunden något nytt. Det tar säkert längre 
tid nu och du måste kanske dela upp 
träningen i mindre delar. Men eftersom du 
vill aktivera hunden blir ju inlärningen själva 
aktiviteten. 

En äldre hund behöver aktiveras för att må 
bra och ofta är det inte så komplicerade saker 
vi behöver göra. 

STILLSAM MOTION ÄR BRA 
Det är viktigt att hunden kommer ut flera 
gånger om dagen. Flera korta promenader i 
maklig takt är bättre för kroppen än en lång 
språngmarsch. 

Men det räcker inte med några lugna 
promenader. Hunden behöver få aktivera 
alla kroppens muskler. Se till att den följer 
med dig hemma även om den helst vill ligga 
under köksbordet hela dagen. Då får den 
automatiskt mer motion samtidigt som du 
aktiverar den mentalt. 

Dessutom behöver den få komma ut oftare 
för att kissa och bajsa eftersom den inte kan 
hålla sig lika länge som tidigare.  

Våra hundar blir allt äldre. Anledningen är 
att vi vårdar dem bättre och att veterinär-
medicinen gjort stora framsteg. 

Bland Sveriges 784.000 hundar 2012 var 35 
procent 6-10 år och 12,5 procent 11 år eller 
äldre. 

2006 var motsvarande siffror 32,5 procent 
respektive 12 procent. 

Enl. statistik från Agria och SCB över 
hundars ålder 2012 jämfört med 2006. 

RÄKNA MED UNDERLIVSPROBLEM 
Äldre hundar är känsligare för kyla och kan 
drabbas av urinvägsinfektioner. Upptäcker 
du blod i urinen eller om hunden försöker 
kissa ofta utan att det kommer så mycket ska 
du kontakta veterinären. 

Hanhundar kan få problem med prostatan. 
Det märker du genom att hunden måste kissa 
oftare och längre samt att strålen är svagare. 
Ibland kan också han också få ont då han 
bajsar. 

Livmodersinflammation är vanligare hos en 
medelålders tik. Ha koll på om hunden 
dricker mer, kissar oftare, är slö, har ont i 
buken, äter mindre, kräks eller har diarré och 
flytningar eller ökad hjärt- och andnings-
frekvens. Livmodersinflammation är en 
mycket allvarlig sjukdom som kan leda till 
döden om den inte behandlas. 

SVÅRT VETA NÄR TA FARVÄL 
Det är ofta oerhört svårt att ta det avgörande 
beslutet att avliva sin hund.  Men det är vår 
skyldighet som djurägare att ge vår hund ett 
smärtfritt slut på livet. När du tog hand om 
den lille valpen tog du också på dig ett 
ansvar för hundens välfärd genom hela livet. 

Ett av de vanligaste sätten att avliva en hund 
är att låta veterinären ge hunden en överdos 
av sömnmedel. Hunden somnar in helt lugnt 
och odramatiskt. 

I det läget får vi inte sätta våra egna känslor 
främst. Hade hunden levt i det fria hade den 
troligtvis aldrig blivit så gammal. Hunden 
har varit en del av ditt liv under många år och 
att du sörjer är inte alls konstigt. Högst 
troligt är också - om du har en hund till – att 
också den sörjer på sig eget sätt. 

 

  

Det kan vara svårt att själv avgöra när det är 
dags att avliva hunden. Men när hunden inte 
längre har någon livskvalitet är det vår plikt 
att låta den få somna in. 

En bra veterinär kan hjälpa dig göra den 
bedömningen. 



 

Så här aktiverar vi vår gamla hund 
Källa: www.smartahundar.se/Den_gamla_hunden.php 

När hunden åldras så blir den lugnare. Kräver inte riktigt lika mycket som den gjort 
tidigare i livet. Det finns en risk att hunden på många sätt blir osynlig eftersom den 
sover längre perioder och inte tar för sig i flocken. 

 

Meg som nu går på sitt tionde år är ganska åldrad 
i sin kropp.  Lederna är stela och hon rör sig inte 
lika spänstigt längre. Då gäller det att planera sin 
träning på ett annat sätt. För den gamla hunden har 
ju oxå rätt att få en tillvaro som ger 
meningsfylldhet. För hon är långt ifrån gammal i 
sitt sinne. Man kan göra samma saker som man 
gjort tidigare i hundens liv men med lite 
skonsammare rörelser.  

Träningstiden kan oxå göras i mindre portioner än 
tidigare. Häromdagen tog jag fram dosorna till 
nosework och de har inte varit framme på flera 
veckor på grund av kylan. 

Meg visade på alla sätt att hon var lycklig över 
övningen. En kort stunds arbete och hunden mår 
sen så gott. Alla trix som man kört tidigare är inte 
längre aktuella eftersom det kräver en del trixande 
med sin stela kropp. Likaså tänker jag på att inte 
göra övningar som gör att Meg måste stå på 
bakbenen. Det är jobbigt för henne. Rally-lydnad 
är en sport som man kan hålla på med även till den 
gamla hunden.  

En aktivitet till som jag sett att Meg uppskattar på ålderns höst är att bli ompysslad. Borstad, 
kammad och kloklippt. 

Enkla spår som inte går för mycket uppför berg eller där hunden tvingas göra hopp är oxå 
bra att köra. Mjuka svängar så hunden slipper slita så hårt på kroppen. Gömma kotte är oxå 
en bra aktivitet om det är planmark. För Meg som är gammal i kroppen och ung i huvudet 
förstår inte sina begränsningar om vi inte styr upp henne. Hon kör på fullgas och är efter det 
mycket stel i kroppen. Sökrutor på ett lite område som inte kräver så mycket rörelse ger 
hunden mental motion när den får använda nosen som är hundens bästa verktyg. 

Det sista halvåret har vi varit helt sålda på nosework. Tar man fem dosor, sugrör eller annat 
så får hunden jobba mentalt med sin nos. Först lär man in doften som hunden ska söka. Så 
underbart roligt och så enkelt. Kan göras överallt. Endast fantasin sätter gränser. 



 

 
Fasthållning och tvång är de vanligaste 
orsakerna bakom hundars rädslor och 
aggressioner i relation till klovård. Så hur 
gör du kloklippningen till en härlig 
mysstund? Ett tillfälle för närhet och 
närvaro, samspel och kommunikation. I 
detta avsnitt belyser vi vikten av en lugn 
och trygg hund och hur du skapar 
förtroende hos din hund. 

 

 
Så gör du kloklippningen till en härlig 
mysstund Källa: Svedea, Carro Alupo 
BÖRJA MED ATT GÖRA DET 
BEKVÄMT 
Har du en liten hund kan du med fördel 
ha den i knäet, träna den i att ligga i 
soffan eller stå på ett bord (med 
halkskydd). Har du en större hund kan 
du ha den stående (då lyfts tassarna 
som på en häst vars hovar kratsas) 
liggandes på sidan på golvet eller på 
rygg i ditt knä medan du sitter på golvet. 
Hitta ett läge som känns bekvämt för er 
båda. 

MYS MED JÄMNA MELLANRUM 
Börja med att bara skapa en rutin kring 
att ni myser tillsammans i dessa lägen. 
Klappa med långa dämpande drag, 
prata lugnande, massera taktilt. Allt 
bidrar till att hunden varvar ner 
eftersom oxytocin (lugn och ro-
hormon) frisläpps. Gör detta dagligen, 
samma plats, samma tid (gärna då 
hunden redan är lite trött) och med 
klotången i närheten utan att den direkt  

 



 

involveras. Du kan låta jycken nosa på 
tången då och då, ta upp den och klipp 
lite i luften, vänj hunden vid ljudet. Men 
använd den inte än. 

NÄRMA DIG EN TASS I TAGET 
När hunden är bekväm med din beröring i 
denna lite uppstyrda kontext börjar du 
successivt målinrikta massagen/ klapp-
ningarna mot hundens ben. Ta tag och håll 
i benet, i tassen. Ditt handlag ska inte vara 
hårt och krävande utan fast och följa 
hundens rörelser. Om hunden försöker dra 
åt sig tassen håll bara lugnt i och följ med 
i rörelsen. När hunden slappnat av och är 
stilla släpper du sakta taget. Hunden lär sig 
på detta vis att du inte vill den illa och att 
streta inte lönar sig. Vill man komma loss 
eller få en godbit är stillhet rätt melodi.  

PRATA LUGNT OCH BELÖNA 
Träningen kräver lite fingertoppskänsla. 
Blir hunden rädd ska träningen avbrytas. 
Men lite osäkerhet kan vi lugnt ta oss 
igenom och sedan släppa när lugn och ro 
återfinns. Prata och massera, dämpa med 
din egen lugna andning tills hunden är i 
rätt sinnesstämning. Tvång och hårda tag 
är absolut inte melodin, följsamhet och 
rogivande premisser som skapar rätt 
känsla hos hunden är vad du är ute efter. 

Fortsätt på samma sätt med fokus på 
hundens klor. Fixera och belöna stillheten 
genom att släppa eller ge godis. Har du en 
hund som tycker det är jobbigt, kan du 
behöva belöna med en godbit exakt när 
hunden är stilla och lugn, för att förtydliga 
rätt beteende. 

GÅ INTE FÖR SNABBT FRAM 
Avancera sakta genom att knacka på klon 
med tången, klippa med tången framför 
klon, fila lite på klon med fotfil/nagelfil. 
Var noga med att läsa av din hund, 
ackumulerad stress vill vi inte ha då det 

ger oss en tickande bomb till hund. Gå inte 
för snabbt fram. Hellre 3-5 repetitioner av 
något påfrestande och sedan en paus. 
Varva gärna med massage för att 
säkerställa rätt sinnesstämning och främja 
tilliten. Träningen bör genomföras över en 
längre tid, skapa en kvällsrutin som varar i 
ca 5-10 minuter. 

GÖR FÖRSTA KLIPPET 
När din hund hanterar ovanstående med en 
djup suck och en oberörd blick är det dags 
för klippandet, och först då! Klipp nu 1-2 
klor. Inte alla på en kväll, det kan bli 
övermäktigt och förstöra din träning då 
avslappning och tillit flyger ut genom 
fönstret. Skynda långsamt. Det är bättre att 
klippa 1-2 klor/kväll och på så vis gå 
igenom alla hundens klor över tid istället 
för att maxa på. Läs av din hund. Vad 
funkar för er? Vissa individer har efter 
ovanstående funnit ett lugn och kan 
klippas rakt av utan krux, medan andra 



 

individer kräver mer tid och träning. Det 
handlar om integritet och en bibehållen 
sådan är av vikt i relationer. 

Lyssna på din hunds signaler. Glöm inte 
kommunikation och samspel. Testa olika  

klipp genom att klämma lite på klon med 
tången, om hunden drar till sig klon eller 
blir orolig kan det innebära att du är nära 
pulpan. Dra ut tången en aning och testa 

ett nytt kläm. Fråga på så vis din hund. Fall 
inte för ”pojken som ropade varg” tricket 
;) Är jycken din nojig är informationen till 
dig att ni bör gå tillbaka till grundträn-
ingen. Var lyhörd, anpassa träningen efter 
individens förmåga. 

SKULLE DU KLIPPA I PULPAN. 
Om du mot förmodan skulle klippa i 
pulpan (ta i trä) håll paniken i schack. Ta 
ett djupt andetag och kika på hunden. Hur 
upplevs situationen? Är hunden oberörd 
efter ett initialt pip bibehåller du attityden 

”hoppsan, sånt är livet!”, du klappar vidare 
samtidigt som du stoppar blodet. Fortsätt 
sedan kloklippningen om du har nerverna 
med dig, så du inte avslutar med 
pulpaklippet. 

Om hunden däremot piper/skriker till och 
är påverkad; rädd med en ökad passivitet, 
flämtande, gnyende, håller andan, eller på 
annat vis blir tillbakadragen ta det på 
allvar. Likaså om hunden blir arg; stelnar 
till, morrar, hugger i luften, stretar och 
agerar aktivt avståndstagande. Ta även det 
på allvar, du har faktiskt klippt i 
honom/henne. Förminska inte det som 
skett, men ömka inte. Släpp lugnt ditt 
grepp, och visa att du medger ditt fel och 
inte tänker fortsätta. Ta en paus om det är 
läge, annars stoppa blodet om det är mest 
akut. Ha kvar hunden i din närhet och låt 
den återhämta sig en aning och börja 
bearbeta det som skett. 

ÄVEN DE BÄSTA FELAR 
Fortsätt sedan massagen, grundträningen. 
Öka dock inte på med träning i hopp om 
att vända rädslan direkt. Det kan förvärra. 
Igen, läs av hunden! Vad är lämpligt? Gå 
aldrig över huvudet på hundens känsloliv. 
Låt jycken landa och ta upp träningen 
igen, på en lättare nivå, vid annat tillfälle 
men gärna inom ett par dagar. Var då 
medveten om att målbilden du nu har är att 
återfå förtroendet, inte klippa klorna, det 
är sekundärt. För utan det första kan du 
inte göra det senare på ett säkert sätt. 
Pulpaklippning kan hända de bästa, så 
klandra inte dig själv i onödan. Om din 
hunds rädslor/ilska kvarstår kontakta en 
behörig hundpsykolog för vidare 
handledning och hjälp. 

När du har skapat förtroende hos din hund 
och eliminerat rädslan är det dags att 
klippa.  



 

När man vill förbättra en ärftlig 
egenskap kan man välja att bara 
låta de bästa hundarna i landet bli 
föräldrar. Alternativt kan man få 
ett lyft genom att importera bra 
avelsdjur. I ett samarbete med 
europeiska kollegor och Svenska 
Kennelklubben har forskare från 
Sveriges lantbruksuniversitet 
undersökt vilka förutsättningar 
som krävs för att import av 
hanhundar ska vara gynnsamt för 
aveln. 

Är import av hundar en bra avelsstrategi? 

I studien användes höftledsdysplasi (HD) 
som exempel på en ärftlig egenskap man vill 
förbättra. Vad som krävs för att import skall 
bidra positivt beräknades utifrån HD-index 
hos svenska och brittiska labradorer och 
golden retrievers. HD-index grundas på en 
individs röntgenresultat men inkluderar även 
släktingars resultat vilket gör det möjligt att 
få en säkrare skattning av individens avels-
värde. 

För att uppnå en förbättring av HD-statusen 
hos svenska retrievers måste importerade 

avelshundar vara bland de 10 bästa 
procenten i Storbritannien. Om man 
framgångsrikt skall kunna välja bland fler 
hundar behöver egenskapen vara mer lik 
mellan länderna. Höftledsdysplasi mäts och 
registreras inte på samma sätt i Sverige och 
Storbritannien, bl.a registreras i Storbri-
tannien en genomsnittlig bedömning för 
båda höfterna men i Sverige bara det sämsta 
resultatet. 

Länk till publikationen: 
https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.03.009 
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Årsmöte 2020-02-08 
Så har även årets årsmöte genom-
förts lyckligt. Denna gång i Väster-
haninge Hundhall, som visade sig 
passa alldeles utmärkt. Kanske lite 
svår att hitta, men väl där möttes 
deltagarna av Klubbens ordförande, 
Nina Karlsdotter, som hälsade alla 
19 medlemmarna välkomna. Obs! 
19 st närvarande med nästan lika 
många hundar överträffar numerärt 
de flest årsmöten i modern tid.  

Efter gemensam smörgåsförtäring 
kunde så årsmötet inledas i hund-
hallens café. Helena Norling valdes till 
mötesordförande medan Yvonne Larsdot-
ter liksom tidigare år åtog sig att föra 
mötesprotokollet. 

Klubbstadgarnas dagordning följdes punkt 
för punkt utan avvikelser. Trots avsaknad 
av valberedning hade styrelsen själv 
ombesörjt förslag till såväl styrelse som 
funktionärer varefter årsmötet fastställde 
förslagen. 

Årets verksamhet redovisades liksom det 
ekonomiska bokslutet. Man beklagade den 
inställda Affenspecialen men kommer att 
göra allt för att kunna genomföra denna i år 
under 2020. Alla idéer om hur specialen ska 
kunna locka fler affenägare välkomnas av 
styrelsen. 

Det ekonomiska bokslutet visade som 
numera allt vanligare ett litet men positivt 
resultat som fördes till 2020 års räkning. 
Helt följdriktigt beviljades också styrelsen 
ansvarsfrihet för 2019. 

Mer spännande är kanske den verksam-
hetsplan som beslutades för 2020 enligt: 

 Affenspecialen den 16 maj på Vilsta, 
Eskilstuna 

 Trimkurs med Susanne Lundberg prel. 
Den 22 mars i Stureby 

 Affendagen i Enköping under augusti/ 
september 

 Affenpromenad under sommaren. Fler 
medlemmar uppmanas att lokalt ordna 
affenpromenader. 

 Affenbladet som hittills med 3-4 nr 

 Marknadsföringsmonter av ras 
och klubb om möjligt såväl vid 
Stora Stockholm som MyDog 

 Färdigställande av Rasspecifika 
Avels-Strategier (RAS) 

Mötet avslutades för att följas av 
fikapaus och det utlysta Medlems- 
och uppfödarmötet. 



 

Generna påverkar valet att skaffa hund 
Källa:  info/Uppsala Universitet 

En grupp svenska och brittiska forskare har i en ny studie undersökt ärftlighet 
och hundägande med hjälp av över 35 000 tvillingpar från Svenska 
Tvillingregistret. Resultaten visar att en persons gener har stort inflytande över 
valet att skaffa hund. Generna verkar stå för mer än halva förklaringen till att 
en del blir hundägare och andra inte. 

Hunden var det första djur att tämjas av 
människan och vi har haft en nära relation 
till hunden under åtminstone 15 000 år. I dag 
är hunden ett av de vanligaste husdjuren och 
anses bidra med både välbefinnande och 
förbättrad hälsa till sina ägare. 
Forskargruppen som nu presenterar sina nya 
resultat har samkört det svenska 
Tvillingregistret med två svenska 
hundägarregister. Målet var att undersöka 
om det finns en ärftlig komponent i 
hundägarskap. 

Vi blev överraskade att se hur mycket en 
persons genuppsättning bidrar till 
valet att skaffa hund. De här 
resultaten är viktiga för att förstå 
samspelet mellan hund och människa 
genom tiderna. Trots att hundar och 
andra husdjur är vanliga medlemmar 
i hushåll runt om i världen så vet man 
ganska lite om hur de påverkar vårt 
dagliga liv och vår hälsa och vad som 
avgör valet att skaffa hund. Kanske 
har vissa personer en starkare 
medfödd förmåga och vilja att ta hand 
om husdjur än andra, säger Tove Fall, 
studiens huvudförfattare och 
professor i molekylär epidemiologi vid 
institutionen för medicinska vetenskaper och 
Scilifelab vid Uppsala universitet. 

Hon menar att de nya resultaten även kastar 
nytt ljus över tidigare studier som visat 
samband mellan hundägande och god hälsa. 
Kanske är det så att samma genuppsättning 
som gör en person till trolig hundägare till 

exempel också indirekt ger en bra hjärt-
kärlhälsa. 

Att studera tvillingar är en välkänd metod för 
att bena ut vad i vår biologi och vårt 
beteende som kommer av miljöfaktorer och 
vad som beror på våra gener. Eftersom 
enäggstvillingar har precis samma 
genuppsättning och tvåäggstvillingar i 
genomsnitt bara delar hälften av den andres 
genetiska uppsättning kan en jämförelse av 
hundägande mellan dessa två grupper 
avslöja huruvida generna har någon 
betydelse för hundägande. 

Forskarna upptäckte att enäggstvillingarna i 
högre grad hade fattat samma beslut 
gällande hundägande som sitt tvillingsyskon 
än vad tvåäggstvillingarna hade gjort. 
Studiens resultat visar att generna kan 
förklara mer än femtio procent av 
egenskapen hundägande. Generna spelar 
alltså en stor roll när det kommer till valet att 
äga en hund.  



 

Vilka köttben kan min hund äta? 
Källa: Agria 

Ben kan erbjuda sysselsättning och sätta guldkant på vardagen för våra 
hundar. Men vilka köttben är okej att ge hunden egentligen? Förr brukade man 
säga att alla ben på F skulle undvikas, men riktigt så enkelt är det inte.   

 
UNGA HUNDAR 
Före två års ålder rekom-
menderas inte att man ger 
alltför hårda ben till sin hund. 
Hundens tänder är då fort-
farande sköra och det finns risk för 
tandfrakturer om hunden biter alltför hårt på 
benet. Upp till två års ålder är det bäst att ge 
hudben att tugga på eftersom de är mjukare 
och inte riskerar skada tänderna. 

KÄNSLIGA MAGAR 
Hundar med känslig mage eller 
dålig matsmältning ska man alltid 
vara restriktiv med att ge köttben 
till. För mycket ben kan ge förstoppning och 
orsaka smärta. Har du inte gett köttben 
tidigare är det bra om du börjar med ett litet 
ben för att se hur just din hund reagerar. 

NÖT 
Ben från nöt går generellt sett 
bra att ge till sin hund. 
Detsamma gäller älg.   
Kotlettben ska man dock 
aldrig ge oavsett vilket djur 
benet kommer ifrån. De styckdelarna 
innehåller hårda benbitar som är svåra att 
bryta ner och riskerar orsaka förstoppning.    

FÅGEL 
Kycklingben är så sköra att de 
flesta hundar kan tugga sönder 
benen och smälta dem i magen  

 

 

 

 

utan problem. När problem med kyckling-
ben uppstår är det ofta för att hunden ätit för 
många ben på en gång. Vill man ge råa 
kycklingben är det viktigt att man håller god 
hygien då det är väldigt vanligt med 
campylobakter på kyckling. Campylobakter 
kan orsaka svår magsjuka hos människor.  

FLÄSK 
Undvik att ge din hund 
fläskben. 

 
 
FISK 
Numera är det sällan man 
tillagar fisk på ett sådant 
sätt att man får stora 
fiskben till övers. Men 
skulle du göra det så ska du 
inte ge benen till din hund. Fiskben är vassa 
och riskerar att skada din hund. 

FÅR 
Ben från lamm går bra att ge. 
Ben från unga djur är inte lika 
spröda som ben från äldre djur. 
Risken är därför mindre att 
benet splittras och skadar 
hunden med vassa flisor. Som 
redan nämnts tidigare så ska hunden inte äta 
kotlett- eller karrében från lamm. Det är 
olämpligt att ge vilket djurslag det än gäller. 

 



 

 
Hur vet ett litet barn vad som är 
farligt och vad som är harmlöst i 
omvärlden? Jo, framförallt genom 
att betrakta föräldrarnas 
reaktioner på det okända. Om 
mamma eller pappa visar med sina 
reaktioner att de är uppskrämda 
smittar det direkt av sig till barnet, 
och detsamma om föräldern är 
oberörd. Det kallas för “social 
referens-tagning”, dvs man 
använder en person som man har 
förtroende för som referens för att 
lära sig vad man ska vara försiktig 
med här i världen. 
 
 

Även små valpars känslor påverkas 
av våra egna 
Källa:Fugazza, C., Moesta, A., Pogány, A., Miklósi, Á., 2018. Presence and lasting 

För några år sedan visade forskare att hundar 
gör på samma sätt. Om husse eller matte med 
sina reaktioner visar att en obehaglig sak i 
själva verket är helt ofarlig så tar hundarna 
till sig detta snabbt. Men forskningen har så 
här långt bara sysslat med vuxna hundar och 
frågan är när den här förmågan uppstår - 
kanske krävs det lång tids erfarenhet innan 
hundar tillägnar sig förmågan till social 
referenstagning? 

I en nypublicerad artikel från Claudia 
Fugazza [känd från “Do As I Do”-metoden] 
redovisas resultat som visar att förmågan 
utvecklas mycket tidigt. Forskarna studerade 
åtta veckor gamla valpars reaktioner på ett 
okänt och skrämmande föremål - en 
bordsfläkt med långa pappersremsor 
fastknutna. Valparnas reaktioner obser-
verades i olika situationer: när de var 

ensamma, när hade sin mamma eller en 
okänd vuxen hund alldeles bredvid, eller när 
en människa var närvarande. De vuxna 
tikarna var tränade att inte reagera alls på 
fläkten, så de uppvisade bara en helt neutral 
reaktion. Människorna, å andra sidan, 
uppvisade antingen ett neutralt beteende 
eller ett positivt och uppmuntrande, som för 
att visa att fläkten är helt ofarlig. Forskarna 
mätte sedan hur lång tid det tog innan 
valparna vågade närma sig och undersöka 
fläkten i var och en av de olika situationerna. 

Resultaten visade att en okänd vuxen hund 
inte påverkade valparnas beteende alls. De 
tog lika lång tid på sig att undersöka fläkten 
som när de var ensamma i rummet. Om 
däremot mamman var närvarande hade hon 
ett tydligt lugnande inflytande på valparna, 
som nu närmade sig fläkten betydligt 



 

tidigare. Detsamma gällde om en människa 
fanns i rummet - jämfört med när de var 
ensamma vågade de sig nu fram efter 
signifikant kortare tid. Och personens 
beteende hade en stor betydelse. Om 
människan signalerade positiva och 
uppmuntrande reaktioner var valparna 
riktigt snabba att undersöka det skrämmande 
föremålet. När man sedan testade hundarna 
några dagar senare med samma stimulus 
men utan någon social partner satt 
reaktionerna i, vilket visar att valparna 
mindes vad den sociala partnern hade 
signalerat tidigare. 

Slutsatsen av arbetet är att redan under 
valparnas åtta första veckor uppstår alltså 
den relation som valpar använder inte bara 
för att känna sin tillhörighet utan också för 
att få ett socialt stöd i utforskningen av 
världen.  

 

Detta är alltså ännu en i raden av 
vetenskapliga studier som visar att 
hundars relation till sina ägare inte 
skiljer sig särskilt mycket från barnets 
relation till sina föräldrar. 

-----o----- 
 

Numera är det inte förbjudet att …. 
Av Nina Karlsdotter 

 

....ta med hunden på 
restaurang eller annan 
servering – det är faktiskt 
upp till restaurang-ägaren att 
bestämma om hunden får 
komma in. Ja det finns en del 
föreskrifter som har med den 
direkta mathållningen att 
göra men generellt får man 
alltså ta med hund på krogen. 
Därmed inte sagt att det är 
lätt!   

Om man har 4 affendamer 
som försöker ha full koll på 
exakt allt som händer så 
kommer man inte att kunna 
njuta i lugn och ro av vare sig mat eller dryck. Ett litet bjäff nu och då, som triggar alla, några 
försök att vandra iväg för att se närmare på saker som sker, runda stirrande ögon som ”ber” 
eller beordrar dig att bjuda på smakprov, försök att sitta i knäet för att få full uppsikt över 
bordet och godsakerna – ja ni har bilden framför er  

– och en liten tanke dyker upp:  det var kanske bättre förr när förbudet fanns….     

 



 

Vad göra om du kör på en hund eller 
katt?             KOPIERA OCH LÄGG I BILEN! 

Varje år blir hundratals hundar och katter påkörda av bilar eller andra 
fordon. Att köra på ett husdjur är en obehaglig upplevelse för bilföraren, och 
frågan är hur man ska agera i en akut situation? Här kommer tips från Agria 
Djurförsäkring. 

 – Varje år sker trafikolyckor där hundar och 
katter är inblandade. I en akut situation är det 
inte lätt att veta hur man som bilförare ska 
agera, men det finns flera saker att tänka på 
om du kör på ett husdjur, säger Patrik 
Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria 
Djurförsäkring. 

OM DU KÖR PÅ EN HUND ELLER 
KATT 
 Stanna bilen direkt, ställ ut varnings-

triangel och värna om din egen säkerhet 
 Se efter hur det gick för hunden eller kat-

ten 
 Ring polisen – du har anmälningsplikt för 

påkörda hundar och bör anmäla katter 
 Var försiktig vid hantering av en skadad 

hund eller katt 
 Ring djurägaren om kontaktuppgifter 

finns på halsbandet 
 Se till att djuret snarast kommer till en 

veterinär 

RING POLISEN 
Du som bilförare är skyldig att anmäla 
olyckan till polisen. När det gäller katter har 
du däremot inte anmälningsplikt, men 
polisen rekommenderar att man ringer till 
dem oavsett om katten är skadad eller 
avliden.  

HANTERA EN SKADAD HUND 
Var försiktig om du tar hand om en 
trafikskadad hund eftersom den kan bitas. 
Undvik att närma dig en stor hund som visar 
tecken på aggressivitet, försök binda en sjal 

eller halsduk runt hundens nos eller invänta 
polisen. En lugn hund kan man försöka flytta 
bort från vägbanan genom att lägga den på 
en filt eller dylikt. Be polisen om råd i 
telefonen beroende på faktorer som hundens 
allmäntillstånd, väglag eller trafikläge. 

HUR DET GICK MED KATTEN? 
Det är inte ovanligt att en katt som blivit 
skadad gömmer sig i ett dike eller tar sig en 
bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att 
leta intill vägen. Var försiktigt i hanteringen 
av en skadad katt, den kan både klösa och 
bitas. 

”Du har aldrig rätt att avliva hunden eller 
katten på plats för att förkorta dess 
lidande” 

UPPSÖK VETERINÄR 
Ett skadat djur kan drabbas av inre 
blödningar och andra skador som inte visar 
sig förrän senare. Kontakta därför alltid 
veterinär för en bedömning av djurets behov 
av vård. 

DITT ANSVAR SOM BILFÖRARE 
Om olyckan sker utan att du som bilförare 
agerat vårdslöst ses du inte som ansvarig för 
olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte 
blir skyldig att ersätta djurägaren för skador 
eller veterinärvårdskostnader. Har du däre-
mot agerat vårdslöst kan situationen vara en 
annan. Trafikförsäkringen gäller med strikt 
ansvar, det vill säga att den ersätter oavsett 
ansvar.  

 



 

Bröderna Bus 
Av Vale genom Anne Wedin 

Här har det hänt massor! Matte har ju 
alltid sagt, ända sedan hennes första 
affenpinscher, att hon så gärna önskar en 
valp efter någon av sina hundar. Men det 
har aldrig varit aktuellt. Men nu har det 
hänt. 

 Min uppfödare Helen sade att hon ville 
para Hugin med tiken Elvira. Utan att 
egentligen begripa något om parning av 
hundar så sade matte javisst. Och en 
söndag var Hugin och matte på Centralen 
i Stockholm för att träffa Helen och 
överlämna den ev. blivande fadern. Matte 
började nu bli orolig eftersom Helen klokt 
sade att man aldrig riktigt kunde säga när 
Elvira skulle löpa varför hon inte kunde 
ge något datum för Hugins återkomst. 
Som tur var hade kloka Susanne åkt in 
från Högdalen för att stötta matte i 
avskedets stund! 

Efter att ha fått en stärkande kopp kaffe 
skildes vi åt och matte hade tårar i ögonen 
när den falske Hugin glatt travade iväg med 
Helen för att åka till Värmland. Tur att vi inte 
visste att han skulle vara borta i över en 
månad. 

Helen rapporterade med jämna mellanrum 
Hugins framgångar som förste älskare och i 
skrivande stund har Elvira fått fyra valpar 
som växer och frodas. 

Fredagen den 13 december fick matte ett 
SMS som löd ”Panik! Kan du ringa mig så 
fort som möjligt”. Matte ringde Susanne och 
fick reda på att hennes tik Fabienne hade 
börjat löpa och hon ville låna Hugin. Sagt 
och gjort! Hugin överlämnades lördag 
förmiddag till Susanne och hennes 
tålmodige man vid Polishuset och därefter 
påbörjade matte och Susanne en väldigt 
skojig korrespondens per telefon. 

Måndag 16 december skrev matte: Går det 
bra med Hugin och Fabienne? 

Svar från Susanne: Slickar men inget mer! 

Matte: Hoppsan, men han kommer igen tror 
jag om det inte är så att hon inte gillar 
honom. 

Susanne: Fabbie älskar honom och ställer 
upp sig hela tiden. Vet inte vad det är för 
fel?? 

Matte: Lars hade kanske rätt – guldpengarna 
är slut? De kanske behöver lära känna 
varandra! 

Susanne: Pengar finns nog kvar. De ska inte 
behöva känna varandra. Jag vet inte men 
snart är det för sent! Ringer senare. Annelie 
kommer nu och ska försöka hjälpa till. 

Matte senare på måndag kvällen: Är allt bra? 

Susanne: Ja, fast ingen bra parning. Om 
inget intresse imorgon så är Hugin redo att 



 

åka hem. Vi kan väl höras imorgon efter-
middag, Men jag skulle gärna vilja ta ett foto 
av H, helst ute om vädret så tillåter. 

Matte: Helt OK. Är så ledsen att det inte 
funkade. 

Susanne onsdagen den 18 december på 
morgonen: Vet inte om jag trots allt vågar 
låta Hugin åka hem idag. De håller 
fortfarande på och flirtar med varandra. 

Susanne på eftermiddagen: Pratat med 
veterinär. Hugin får åka hem imorgon! 

Matte söndagen den 22 december: Hugin 
måste vara oändligt kär. Han ylar konstant 
och springer till dörren och ska ut. Letar efter 
Fabienne tror jag. Hur länge tror du han 
håller på? Dessutom äter han inget.  

Susanne: Stackars kille, vilket intryck 
Fabienne gjort. Han håller nog på tills ni 
åker. Skönt för honom (och er alla) att byta 
miljö. God Jul! 

Susanne fick rätt – han höll på tills vi åkte 
den 27 december! 

Onsdagen den 15 januari kom ett mycket 
efterlängtat sms från Susanne: 

Hälsa Lars att guldpengarna inte tog slut. 4-
5 valpar på eftervärme i Fabbies mage! 

Beräknad tid för nedkomst 15-16 februari. 

Hittills växer Fabiennes mage och allt verkar 
gå bra. Men man kan ju inte vara säker! Men 
vi håller tummarna! 

Efter alla kärleksproblem och ångest har 
matte lovat både mig och husse att Hugin nu 
gjort sitt i avelsbranschen! 

Skrivet av en mycket prövad Vale! 

 

PS. Den 12 februari 2020 födde Fabienne en 
kul på sex valpar. Kullen kallas Lingerie-
kullen och valparna har namnen Maja 
Mameluck, Kora Korsett, Trudy Trosa, 
Kalle Kalsong, Palle Pantalong och Brynolf 
Brynja. Alla är vid god hälsa och Fabienne 
vakar som en hök över sina små.  
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