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 Välkommen in i Affenvärldens      
gemenskap! 

Nya medlemmar mars - april 2020: Anna 
Tufvesson Huddinge, Joanna Nyroos 
Skinnskatteberg, Isabel Nybom Stockholm 

 

 

Stort tack till Emilia och Tomas Hruska, Nina Karlsdotter och Susanne Lundberg för fina 
illustrerande bilder till detta nummer. 



 
 

Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Hur har ni det i dessa Corona-tider?  
Ingenting är sig likt och vi måste alla vara 
försiktiga. När det gäller hundverksamhet 
har ju allt lagts på is, inte bara här i Sverige 
utan i hela världen.  

Vi i styrelsen är mycket glada över att vi 
hann med att ha vårt årsmöte och att även 
SSPK kunde avhålla fullmäktigemötet innan 
allt stängdes ned. Även om vi inte kan 
bedriva någon omfattande verksamhet så är 
det ändå skönt att det finns valda styrelser på 
plats när verksamheten kan dras igång igen. 

Vi hann också med en övrig aktivitet – 
nämligen den utlysta trimkursen som kunde 
avhållas enligt planerna. Mycket uppskattat 
av deltagarna.  Om det är någon där ute i 
landet som kan tänka sig att hålla i en 
trimkurs så hör gärna av er till styrelsen för 
hjälp med annonsering och tips om 
genomförande. 

Vår äldsta aktivitet, och i alla fall förr om 
åren så uppskattade, nämligen Affenspeci-
alen – vår årliga utställning – som skulle gått 
av stapeln i maj, fick vi ställa in. I dagsläget 
är det oklart om vi överhuvudtaget kommer 
att kunna genomföra den i år.  Den tillställ-
ning som brukar dra många hundar och 
hundägare – Affendagen – hänger så att säga 
i luften.  Håll utkik på hemsidan och 
Facebook där vi kommer att meddela om vi 
kan genomföra några fler aktiviteter i år.   

Ett orosmoment har seglat upp på himlen 
och det gäller framtida uppfödning av 
renrasiga affenpinscher. Det som hänt är att 
holländska myndigheter har fattat drastiska 
beslut om 12 raser inkl. affenpinscher, och 
det handlar bland annat om att de berörda 
raserna måste ”göras om” så att de alla får 

längre nospartier. Enligt rykten (som vi kan 
hoppas inte är sanna) så välkomnar man i 
Holland inblandning av andra raser för att 
uppnå detta. Av de 12 raserna är det 11 raser 
med mycket korta nospartier, har s.k. platta 
ansikten. Den genomsnittliga affenpinschern 
har ca 1/3 nosparti och 2/3 skallparti, ett 
förhållande som i stort motsvarar vad man 
frågar efter i Holland, så personligen förstår 
jag inte varför affenpinscher finns med bland 
de utpekade raserna (om det inte är så att 
man i Holland avlat på mycket korta 
nospartier….). Ska vi vara positiva så kan vi 
ju se det så att vi har det mycket lättare att 
komma till det efterfrågade resultatet.  
Detta drastiska beslut har naturligtvis väckt 
ett ramaskri bland andra länders kennel-
klubbar och uppfödare och man samlar nu 
krafterna för att detta inte ska spridas utanför 
Holland. Även Svenska Kennelklubben 
(SKK), som ju redan i många år jobbat med 
frågan om sunda hundar genom SRD (SRD 
= Särskilda rasspecifika domaranvisningar 
rörande överdrifter hos rashundar) följer 
utvecklingen noga. Vi vill ju inte hamna i ett 
läge där myndigheterna tar beslut över 
huvudet på SKK. FCI har också agerat för att 
hejda utvecklingen och vill ha till stånd en 
överenskommelse rörande implementerande 
av funktionstest för att få professionella 
metoder att kolla hälsan hos brakycefala 
raser. 

Jag antar att SKK kommer att meddela sina 
tankar och eventuella åtgärder innan något 
drastiskt sker här och likaså antar jag att 
SSPK kommer att vara på alerten i frågan. 
Vi i styrelsen kommer att noga följa 
utvecklingen! 
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Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter

Ville, Ville! Hej, nu är vi här och 

hälsar på! 

- Dockan och Sally! Så kul att se er! 
Men var har ni eran matte då? 

Hon sitter ute och pratar med ett par 
gamla jobbarkompisar… hur har du 
det? Vi är så nyfikna! 

- Tror jag det, men, jodå, här jobbas 
det på som vanligt. 

Vi har undrat så, nu när alla utställ-
ningar och prov är inställda, hur går 
det med era jobb? 

- Ja men min matte hon jobbar ju med andra 
saker än utställningar, hon har ju 
Uppfödare- och Kennelkonsulentkommit-
tén och deras uppgifter och där är det fullt 
upp. 

Fast vad vi undrade vad gör tjejerna som 
registrerar alla tävling- och provresultat då? 
När det inte finns några? 

- Ni vet ju att det finns några personer som 
har fortsatt att jobba fast dom har gått i 
pension. Dom har ju hjälpt till med att 
scanna in artiklar från rasklubbs- och 
specialklubbstidningar, sånt som är av 
intresse att bevara för framtiden på 
datafiler till exempel. Deras arbetsupp-
gifter är nu fördelade på de två som 
normalt sett registrerar tävlingsresultat, så 
att dom har jobb i alla fall. 

Och ”pensionärerna” har fått bli tillfälligt 
permitterade så att de fasta tjänsterna inte 
drabbas. Så allt är OK! 

Det var väl bra, från det ena till det andra, vi 
såg Hans på tv när han pratade om  

 

blandrashundar… så jättebra han var, vi blev 
riktigt stolta att vi kände honom! 

- Ja det gjorde han jättebra! Träffade 
förresten Jack och Ryssen idag på lunch-
promenaden, och ni kan tro att dom var 
stolta över sin husse! 

Jaha det kan vi tro, mopsen Ryssen känner vi 
ju sen gammalt, men vem är Jack? 

- Jo Jack är ju Hans nya hund, en curly 
coated retriever. Och det är en super-
schysst kille. 

Ja vi får väl träffa honom och Ryssen en 
annan dag, för nu hör vi att matte ropar på 
oss… 

Stor kram på dig Ville, så ses vi snart igen! 

- Men tjejer, det vet ni väl att det inte ska 
vara några kramar i dessa tider! Vi vinkar 
hej då!!! 

- Trevligt att se er, bättre en kortis än ingen 
träff alls! 

Hej då Ville! Nu måste vi rusa ut! 



 

 

 
 

Detta är Tarzan, kompis med Tomas Hruska. 
I förra numret visades på samma sätt Tyrion, kompis med Heidi Marks,  

vilket redaktören tyvärr glömde ange. 
Vill ni få med en eller flera bilder på era apor i Affenbladet  

så är det bara att mejla dem till Hasse, solweig.hans@tele2.se  

  



 

Årets affenpinscher 2019: 
Velvet Dandy`s Prospero ”Bosse” 
Av Nina Karlsdotter 

 

Affenpinscherklubben säger stort grattis till 
uppfödarna Veronica Lange och Maria Borg, 
kennel Velvet Dandy´s, till SSPKs utmärkelse. 
Bosse var dessutom Årets Junior, alla raser 
inom SSPK samt på 3:e plats totalt bland alla 
SSPKs raser. 

VI BAD VERONICA ATT SÄGA NÅGRA ORD OM 
BOSSE: 
”Bosse är en av de tuffaste och mest arbetsvilliga 
affenpinscher vi har haft. Han är MH-beskriven med 
kamplust, mod och nyfikenhet och en etta på skottet.  

Bosse älskar utställning och att visa upp sig men är 
ändå en typisk affenpinscher då han helt plötsligt kan 
tycka att någon eller något inte passar honom.  

Han har flera juniorvinnartitlar i Norden och är även 
Europajuniorvinnare.  

Detta är hans titlar: FI JV-18, FI V-18, NO JV-18, SE 
JV-18, SE JV-19, JEUV-19, NO V-19, 

Ja vi hade sett fram emot att visa upp honom i årets 
World Dog Show i Madrid nu i april men den är 
uppskjuten till december.” 

 
..OCH SÅ HÄR SÄGER MATTE NINA OTTOSSON: 
”Han är en härligt glad och busig 
charmör mot dem han känner, älskar 
familjen och är ljuvlig med barnbarnen, 
men dem han inte känner måste först bli 
godkända, eftersom han tar sig själv på 
stort allvar. 

- Han har även en viktig uppgift på 
arbetet, han arbetar som produkttestare, 
och hjälper mig med produktutveckling 
av hundprodukter. 
- Han är en riktig kelgris men är också en 
riktig vakthund, som tydligt talar om, 
utan att backa, att det är främlingar som 



 

närmar sig tomtgränsen, eller kommer in 
oanmälda på kontoret. 
- Bosse är en fantastisk och okomplicerad 
hund, han följer med mig nästan överallt, har 
t.ex. inget emot att åka husbil eller flyga. 
- Bosse har givetvis sina egenheter, t.ex. så 
tittar han för mycket på tv, där han tydligt 
talar om när lejon eller reklamkossor är på 
väg in i vardagsrummet, han reglerar sin 

kroppsvikt till perfektion genom att låta bli 
att äta vissa dagar (lite bortskämd kanske) 
samt tycker att koppel och sele är lite onödigt 
när vi ska gå ut, springa lös är roligare, men 
kanske inte lämpligt överallt, eftersom både 
hundar och människor kan tycka att någon 
som hoppar och springer på två ben kan se 
lite udda ut vid möten. 

 

----o---- 
 

Affenpinscherklubben vill också rikta ett stort grattis till  

Born Beautiful MM Zorro 
Uppfödare Åsa och Curt Ullström i Skövde. 
Av Nina Karlsdotter

Zorro har gjort något som ingen 
annan svensk affenpinscher 
hittills gjort, nämligen deltagit på 
den prestigefyllda internationellt 
kända och en av världens största 
utställningar, Crufts i Birmingham, 
England, inte mindre än fyra 
gånger. För att få tävla där måste 
man kvalificera sig på hemmaplan. 
På Crufts är det varje år ett 80-tal 
affenpinscher anmälda så konkur-
rensen är hård. 

Matte Boel Sjöberg berättar: 
”Zorros första år på Crufts var 2017, 
där han fick en ärofylld 2:a placering i 
öppen klass (det finns ingen 
championklass på Crufts). Det innebar 
också att Zorro blev ”forever 
qualified” för Crufts och att han kom 
med i engelska ”studbooken” med eget 
”studbook nummer”. Wow, vilken 
känsla det var. 

   Zorros andra år på Crufts var 2018, 
då fick han en 5:e placering i öppen 
klass. På Crufts placeras 1-5. Det var 
jättekul. 



 

   Zorros tredje år på Crufts var 2019, detta 
år fick vi ingen placering, men vi hade 
roligt och det är det viktigaste. 

   Zorros fjärde år på Crufts var i år, alltså 
2020. Zorro fyller åtta år i höst och på 
Crufts räknas hundar över sju år som 
veteraner. I år startade Zorro med andra 
ord i veteranklass. Årets resultat var 
verkligen överväldigande. Zorro 
placerades som 1:a, fantastiskt. Zorro blev 
BOB veteran. Han fick en mycket fin 
kritik av domaren där man bl.a. påtalade 
hans utmärkta kondition både vad gäller 
fysik som päls. 

   Jag är superstolt över Zorros presta-
tioner i utställningsringarna. Zorro är 
champion i sju länder plus att han är C.I.B. 
Dessutom har Zorro erövrat 12 
vinnartitlar, 20 CACIB, 17 BOB IDS, 3 
BOS IDS, 5 BOB NDS, 1 BOS NDS samt 
några grupplaceringar på IDS, bland annat 
i Tyskland och Rumänien. Zorro har också 
erövrat några cert i Amsterdam och Aten. 
Jag hoppas såklart att Zorro ska kunna 
erövra de cert som saknas så att han även 
kan bli champion i Nederländerna och 
Grekland. 

 

   Zorro är en väldigt vänlig, pigg och mysig kille 
som gör oss glada varje dag. Han är också 
mycket typisk affen genom att vara busig, envis, 
lekfull, sprallig, pussig och gosig. Det är tack 
vare Zorro och vår andra affen Puzzel som vi går 
dagliga promenader i skogen, vilket ger både 
två- och fyrbenta energi och harmoni. 

   Tänk så mycket roligt vi (min dotter Elin och 
jag) har fått uppleva och så många nya vänner vi 
fått tack vare vår älskade Zorro. Elin och Zorro 
är varandras personliga assistenter och ständiga 
följeslagare.” 

 

 

  



 

Hund och barn! Ett enormt ansvar! 
Källa: Fredrik Steen 

 

 

Jag har sagt vid något 
tillfälle att barn och hundar 
inte hör ihop. Det gör dom 
inte, i alla fall inte om 
barnets föräldrar eller 
hundens ägare inte är med. 

I ett läge som detta kan 
olyckan vara framme! 

 

 

 

 

 

 
 

I de fall föräldrar eller hundens ägare finns 
med så kan det vara en utmärkt blandning 
där hunden får lära sig att förstå barn samt 
där barn får lära sig att hantera hundar på ett 
korrekt sätt. 

Oavsett hur underbara din hund och ditt barn 
är så kan du aldrig lita på någon av parterna. 
Inte om det vill sig illa i alla fall. 

Jag tror att det finns ett antal hundar i detta 
avlånga land som har fått sätta livet till efter 
det att den underbara hunden nu blivit 
”tokig” och bitit ett barn. Det som skrämmer 
mig lite är den skröna att en hund som biter 
ett barn är det fel på. Det finns det till och 
med sk hundexperter som säger. 

Barn kan vara elaka och jobbiga i hundens 
ögon. Det ska petas i öron, ögon och nos. Det 
ska dras i svansar, öron och ben. Allt detta 
kan det trevligaste och fullkomligt normala 

barnet göra helt utan uppsåt att vara dum. 
Det handlar bara om ett nyfiket barn, vilket 
är fullständigt normalt. 

I nästan alla fall som jag satt mig in i handlar 
inte heller dessa bett om just bett. Det 
handlar mer om det jag väljer att kalla ett 
fingerat angrepp. 

När en hund känner sig pressad så går den 
normalt sett först undan. Om inte det hjälper 
så visar hunden med hjälp av allt 
kroppsspråk i världen att hunden känner 
olust. Hjälper inte det så morrar ofta en hund. 
Om inte morrandet skulle hjälpa så kommer 
tandvisning. Hjälper inte ens det så kommer 
det jag kallar ett fingerat angrepp. 

Det är när hunden angriper med visade 
tänder men utan att egentligen bita. Det är då 
skador som rispor eller annat småblödande 
uppstår. Det handlar alltså inte om ett 



 

regelrätt angrepp där hunden vill skada, den 
vill bara varna. 

Nästan alla vuxna, vare sig man har hund 
eller ej, förstår vad det innebär med en 
morrande hund, en tandvisande hund. Alla 
vuxna reagerar på det genom att dra sig 
tillbaka. Det behöver man inte vara 
hundexpert för. 

Ett barn ser inte detta, läser inte hunden på 
detta sätt. Därför tvingas hunden till slut till 
ett fingerat angrepp för att få vara ifred. 

Efter detta fullt naturliga beteende, efter det 
enda hunden kunde göra i detta läge, så 
slutar ofta hunden i en liksäck i något kylrum 
någonstans på en veterinärklinik. 

Det är alltså av största vikt, för barnet men 
också för hundens skull, att föräldrarna tar 
sitt fulla ansvar. 

Gör en förälder inte det kan ett barn bli 
skadat och en hund avlivad. Det är antag-
ligen inte fel på barnet, men inte heller på 
hunden. 

Vad skulle hunden ha gjort? 

 

Även SVENSKA KENNELKLUBBEN har publicerat råd och dåd för Barn med hund. Läs 
därför också gärna: 

https://www.skk.se/sv/kopahund/att-kopa-hund/Funderar-du-pa-hund/barn-och-hund/ 
 

----o---- 

Allt för få hundägare borstar sia hundars 
tänder Källa: SLU Forskningsnyheter maj 2020 

 

 

Tandlossning (parodontit) är den vanligaste 
sjukdomen hos hund. Mer än 80% av hundar 
över 3 år anses vara drabbade. Sjukdomen går 
dock oftast att förebygga genom daglig 
tandborstning. I en studie som utförts vid 
Sveriges lantbruksuniversitet svarade 6 av 10 
hundägare att det är viktigt att borsta hundens 
tänder, men knappt 4% av svenska hundägare 
borstar sin hunds tänder dagligen. 

Läs mer i Affenbladet nr 3 – 2016, som du 
finner med länken nedan. 

https://www.affenpinscher.se/wp-
content/uploads/2020/03/Affenbladet-3-16.pdf 

  



 

Aktivering:  
snabba tips för en trött och nöjd hund! 
Källa: Lilly Norfeldt, hundtränare 

Aktivering ger hunden mening – om hunden inte aktiveras är risken stor 
att den hittar på egna uppdrag: skällande, dragande på promenaden, 
tuggande. 

Det är som hjärngympa och det 
behöver alla hundar. Vissa dagar kan 
man göra mycket, andra inte. Jag kommer 
ge en massa tips på vad och hur man kan 
göra, men först: 

UNDERAKTIVERING ÄR ETT 
VANLIGT PROBLEM! 
Ett av de vanligaste problemen hund-
ägare har nu för tiden är ju just 
koppeldragande. Och enligt mig är en  
vanlig orsak till detta att hunden är just 
understimulerad. Om den är hemma själv 
hela dagen och sen får en endaste 
koppelpromenad på eftermiddagen – och 
ingen annan aktivering – då kommer den 
att behöva ta ut ALL sin uppdämda energi 
på den promenaden! Inte konstigt att den 
drar då! 

SNABBA AKTIVERINGSTIPS! 
Använd torrfodret, det kan du lägga i olika 
saker! Bilderna nedan och till höger visar 
några exempel: 

En iskubsform är kanon och funkar även 
för färskfoder!  

Släng på lite vatten och frys in för extra 
långvarig hjärngympa! 

Två sätt att använda toarullarna – ställ i 
en låda och häll fodret över eller lägg 
fodret inuti och vik in kanterna! 

 

 



 

 

ANNNAT BRA ÄR: 
 Petflaska att fylla med foder (ta bort 

korken bara!) 

 Lägg en hög foder på golvet och sätt en 
glasslåda över, låt hunden själv lista ut 
hur den ska komma åt maten! 

 Göm maten i hemmet 

 Eller sprid ut den på gräsmattan! 

 

AKTIVERING PÅ PROMENADEN 
Om man har mer tid så är dog parkour en 
kanongrej att komplettera promenaderna 
med. Det hela handlar om att hunden 
får göra saker, inte bara gå promenad. Ni 
ska gå TILLSAMMANS. Jag brukar tycka 
att hundar är mer mottagliga för till 
exempel dog parkour när de redan är lite 
aktiverade. Då har de inte lika fullt upp att 
ha koll på omgivningen, helt enkelt! 

 

---o--- 

Gör som din hund och bli populär! 
 

 

Charlotte Duranton från Frankrike har i en 
doktorsavhandling redovisat en serie 
experiment kring beteendesynkronisering 
hund/ägare. Hon har funnit att hundar 
spontant anpassar sitt beteende med ägarna - 
när ägaren rör sig följer hundarna i samma 
tempo och skiftar tempo i enlighet med ägarens 
beteende.  

 

 

 

 

Det här känner vi hundägare såklart igen, 
men Duranton kunde visa att graden av 
synkronisering är ett mått på hur nära 
anknutna hundarna är till sina ägare - ju 
närmare relation, desto starkare anpassning. 
Dessutom verkar hundar reagera själva på 
synkroniseringen. I ett experiment lät 
Duranton personer bete sig på olika sätt mot 
hundar - en del synkroniserade sitt beteende 

med hunden, dvs rörde sig när hunden gjorde 
det och stod still när hunden var passiv, 
medan andra rörde sig slumpmässigt i 
förhållande till hundens aktiviteter. När 
hundarna sedan fick välja vem de helst ville 
vara tillsammans med föredrog de allra 
flesta att gå till den person som tidigare 
synkroniserat sitt beteende med den. 



 

Träna kontaktövningar med hunden 
Källa: glanna.se 

Om du har deltagit i någon valpkurs eller liknande under de senare åren har du 
med största sannolikhet fått träna på kontaktövningar.  

Varför anses de vara så viktiga inom hundträningen idag? Tycker inte hundar att 
ögonkontakt är hotfullt, varför ska vi då envisas med att hunden ska titta oss i 
ögonen? 

INFORMATION VIA SYNEN 
Människor lever i en synvärld, där mycket 
av våra intryck och vår information tas emot 
via synen.  

Vi tittar på andra personers ansikten för att 
se om de t.ex. är vänliga, hotfulla eller glada. 
Och vi har en medfödd förmåga att avläsa 
och tolka små förändringar i ansiktet så för 
oss är det naturligt att ta ögonkontakt. 

Men kan också hunden läsa av vår 
sinnesstämning genom att titta oss i ansiktet?  

Ja, säger forskarna idag, hunden har under 
alla år sedan den domesticerades utvecklat 
förmågan att söka information i vårt ansikte.  

Denna förmåga har inte vargen, inte ens de 
individer som har vuxit upp tillsammans 
med människor. 

HUNDEN FÖLJER BLICKEN 
Tidigare har man gjort experiment där 
hundar respektive vargar har fått ledtrådar 
till var godbitarna finns genom att en 
människa pekar på rätt burk.  

Nu har forskarna tittat 
närmare på hur hundarna 
reagerar på att en människa 
tittar åt ett visst håll.  

Hundarna har inga problem 
med att upptäcka vad som 
har fångat vårt intresse. De 
går sedan dit och undersöker 
det närmare. 

Även människors sinnesstämning kan 
hunden avläsa genom att se på ansiktet.  

Skådespelare fick spela upp olika 
känslolägen i sina ansikten. Hundarna visade 
en positiv kroppshållning då ansiktet 
uttryckte glädje och en mer negativ 
kroppshållning då ansiktet visade ilska eller 
skräck. 

Italienska forskare har låtit hundar och 
hundägare gå in i ett okänt rum. I rummet 
stod en fläkt med fastknutna pappersremsor 
och fladdrade. Hunden fick vara lös och 
kunde gå som den ville i rummet medan 
ägaren enbart tittade på fläkten.  

De hundar som var lite osäkra sökte mer 
kontakt med sin ägare och försökte avläsa 
deras ansiktsuttryck, medan de mer 
självsäkra hundarna var mindre intresserade 
av ägarens ansikte. 

 

 



 

OXYTOCINHALTEN ÖKAR VID 
ÖGONKONTAKT 
Japanska forskare har hos hundar 
undersökt halterna av hormonet 
oxytocin, som också brukar kallas för 
“må-bra-hormonet”. 

De hundar som gärna tittade sina ägare i 
ögonen hade högre halter oxytocin i 
blodet än kontrollgruppen.  

Senare gav forskarna hundarna en extra 
dos oxytocin via en nässprej. Det fick till 
följd att hundarna sökte mer ögonkontakt 
med sin ägare än tidigare. 

Slutsatsen som forskarna drog är att 
ögonkontakt mellan hund och människa 
gör att man känner en större samhörighet 
och får en starkare bindning till varandra.  

UNDERLÄTTAR TRÄNINGEN 
Vi människor tycker att det är lättare att 
jobba med en hund som håller kontakt med 
oss. Uppenbarligen är det också viktigt för 
hunden att avläsa vårt ansiktsuttryck.  

Ögonkontakt är därför en viktig del av kom-
munikationen mellan människa och hund 
och bör tränas upp så tidigt som möjligt. 

Stirrande blickar från en okänd person kan 
säkert upplevas som hotfullt för vissa 
hundar. Men med din egen hund är det bra 
om ni kan öva upp den tilliten till varandra.  

Har du någonsin försökt träna en hund som 
inte vill ta kontakt, då vet du hur svårt det är. 

   HUR TRÄNAR DU 
KONTAKTÖVNINGAR? 
Alla nedanstående övningar går ut på att 

hunden ska titta dig i ögonen. Till en 
början kommer det att bli väldigt snabba 
ögonkast, försök att hinna säga BRA när 
hunden tittar till i dina ögon. Belöna sedan 
direkt efteråt. 

Locka inte på hunden, visa bara att du har 
en godisbit i handen och vänta ut hunden 
tills den självmant tittar dig i ögonen.  

Vissa hundar klarar av det nästan på en 
gång medan det med andra hundar krävs 
lite mer träning. 

 Börja med att sätta dig ner på hundens 
nivå. Håll upp din hand med godis nära 
dina ögon, hunden ska ta ögonkontakt få 
ett BRA och bli belönad 



 

 Fortfarande är du på hundens nivå, håll 
godiset i din mun eller alldeles bredvid. 
Det är fortfarande ögonkontakten som ska 
belönas 

 Försvåra genom att hålla handen längre 
från ansiktet eller byta hand 

 För att försvåra ytterligare kan du ställa dig 
upp och utföra ovanstående 

 Lägg godis på marken precis framför 
hunden, när du får ögonkontakt är det BRA 
och varsågod. Var snabb att lägga handen 
över godiset om hunden försöker ta det 
utan lov 

 Ha hunden vid din sida (utan sitt/ligg-
kommando) medan du står upp och håll 
handen med godis rakt ut. Hunden ska 
aktivt röra sig för att kunna ta ögonkontakt 

 Försvåra med att hålla handen bakom din 
rygg, i fickan osv. Hunden ska i alla fall ta 
ögonkontakt för att bli belönad 

ÖKA SUCCESSIVT TIDEN 
När hunden har förstått att 
ögonkontakt är något positivt och 
som belönas, kan du sakta utöka 
tiden som hunden måste titta dig i 
ögonen innan du belönar.  

Ta också för vana att berömma 
hunden när den spontant tittar dig 
i ögonen på promenaden. 

En hund som vet att ögonkontakt 
är något du uppskattar, behöver 
naturligtvis inte få godis varje 
gång den tittar dig i ögonen. Men du kan gott 
kosta på dig ett BRA eller en klapp.  

Men som med all träning, ta inte bort 
godisbelöningen helt – om du belönar 
hunden någon enstaka gång ibland så 
bibehåller du uppmärksamheten!  

 
 
 

VANLIGA SVÅRIGHETER VID 
KONTAKTÖVNINGAR 
Vanliga fällor att hamna i när du tränar 
kontaktövningar är att hunden hoppar efter 
godiset, skäller eller tappar intresset. 

Vad du än gör, så ge INTE hunden godiset 
om den hoppar eller skäller! Då belönar du 
det beteendet och kommer snart att ha en 
hund som alltid hoppar eller skäller efter 
godis.  

Det händer ofta att hunden hoppar upp efter 
godiset efter att du har sagt Bra. Håll då kvar 
godiset i handen samtidigt som du för 
handen längre ner mot marken. Hunden 
följer då efter godishanden och du kan vänta 
med att ge belöningen tills hunden åter står 
på backen. 

Tappar hunden intresset, visa godiset igen 
och gör ett nytt försök.  

Matte och jag har ögonkontakt, säger lilla 
Hugin 

Fungerar det fortfarande inte får du antingen 
byta belöning till något som hunden tycker 
är värt mer eller träna på en plats med mindre 
störningar. 

PRAKTISK ANVÄNDNING 
Bortsett från att det är lättare att träna en 
hund som självmant tar ögonkontakt, vilken 
praktisk tillämpning kan du ha av det? 



 

HOPPA UR BILEN 
Låt hunden ”fråga om lov” innan den gör 
olika saker genom att titta dig i ögonen.  

T.ex. innan hunden får hoppa ur bilen ska 
den ta ögonkontakt och vänta på ditt 
varsågod. På så sätt undviker du att få en 
hund som rusar ut på parkeringen så snart 
bakluckan eller bildörren öppnas. 

OM DU TAPPAR MAT 
Tappar du en matbit på golvet, kan 
hunden också be om lov innan den slänger 
sig över maten. Det är du som väljer om 
hunden får äta upp det eller inte. 

KISSFLÄCKAR 
Ett annat väldigt praktiskt tillfälle då hunden 
kan be dig om lov är vid spännande 
kissfläckar. 

För att träna bort att hunden drar i kopplet 
måste du konsekvent stoppa hunden då den 
vill dra sig fram till något spännande. Och låt 
oss slå fast att många kissfläckar är mycket 
spännande!  

I det läget kan du ha stor nytta av att stoppa 
hunden och få den att vända på huvudet och 
söka din kontakt. Först då får den ett 
varsågod och kan sedan med din hjälp 
komma fram till fläcken med ett slakt 
koppel. 

MÖTEN MED HUNDAR, CYKLISTER 
M.M. 
Tränar du flitigt på kontaktövningar i olika 
situationer, både lättare och svårare, 
underlättas också möten med andra hundar, 
cyklister, inlinesåkare osv.  

Du lär helt enkelt hunden att när en hund 
dyker upp ska din hund ta kontakt med dig 
och koncentrera sig mer på dig än på den 
andra hunden.  

Men kom ihåg, det är svårt för hunden så 
kräv inte att den ska klara det på en gång bara 
för att den är duktig på ögonkontakt i andra 
sammanhang! Det tar lång tid att träna in det. 

 

----o---- 
 

 

 

 

Vale och Hugin väntar lydigt 
i strandkanten för att kolla 
om vattnet är fritt från alger

 

 



 

Hur farligt är algblomning? 
Källa: Veterinär Anja Launila, First Vet samt Härliga Hund  

Svaret är att den kan vara livsfarligt. Tyvärr är algförgiftning livshotande för 
hundar. Men kommer hunden snabbt till veterinär kan den klara sig.  

Det vi kallar blågröna alger är egentligen 
bakterier vid namn cyanobakterier, som det 
finns många sorter av, mer eller mindre 
giftiga. Under högsommaren och hösten, när 
vattnet är varmt och näringsrikt, kan de börja 
blomma och släppa ut gifter som är mycket 
farliga för både människor och djur. 
Cyanobakterier kan finnas i sjöar, hav och i 
vattendrag. Främst i stillastående sötvatten 
men ibland även i saltvatten. Vid 
algblomning kan man se en grumlig, ofta 
gulaktig eller blågrön, hinna på vattenytan. 
Gifterna kan dock finnas i vattnet flera dagar 
efter att algblomningen upphört och vattnet 
ser renare ut. Även skummet i vattenbrynet 
kan innehålla en dödlig mängd gifter. 

Om hundar badar eller dricker av algförgiftat 
vatten kan de bli sjuka även om de endast fått 
i sig små mängder t ex genom att slicka 
pälsen. Förgiftningen kan leda till skador på 
lever, njurar, hjärta, tarm samt nervsystem. 

De första symtomen på algförgiftning är ofta 
oro, darrighet och kräkningar. Symtomen 
kan visa sig redan inom en timme efter 
förgiftning. Hunden kan sedan bli svag och 

vinglig, få bleka slemhinnor, få svårt att 
andas och utveckla kramper.  I slutfasen kan 
hunden ramla omkull. Hamna i koma och 
avlida. 



 

Om du misstänker att hunden kan ha badat i 
förgiftat vatten, åk genast till veterinär. Ring 
och tala om att du är på väg så att veterinären 
kan förbereda behandling. Skölj om möjligt 
av hunden med rent vatten innan du åker 
men var så snabb som möjligt. Förhindra att 
hunden får i sig ytterligare gift genom att 
slicka sig på pälsen.  

Använd gärna handskar på dig själv och 
halskrage på hunden. 

Hos veterinären spolas/badas ofta pälsen 
igen och om hunden tros ha druckit av 
vattnet kan kräkningar framkallas medi-
cinskt. Hunden skrivs i de flesta fall in för 
intensivvård och bevakning. 

Något motgift mot alggifter finns inte därför uppmanar vi alla som har hundar som 
gillar att bada att kontrollera badvattnets kvalitet inför sommarens badutflykter. 
Kontakta Havs- och vattenmyndigheten som har information om vattenkvaliteten vid 
större svenska badplatser. För information om svenska havsområden, se aktuellt läge 
hos SMHI. Även Länsstyrelsen uppdaterar aktuell information om algblomning i 
Östersjön, Västerhavet och Bottniska Viken . 

 

----o---- 
 

Trimkurs mars 2020  
Vid tangentbordet: Susanne Lundberg - kursledare 

 

I sista stund, innan den värsta 
coronakrisen kom, hann Affenpin-
scherklubben organisera en trim-
kurs. Kursen hölls i en trevlig, stor 
lokal i Stureby strax söder om 
Stockholm. Kursdeltagare kom inte 
bara från Stockholm utan även från 
andra delar av landet.  

 



 

 

Så trevligt att så många kunde komma, att så 
många intresserar sig för sin hund och dess 
päls var jättekul att se. Även en framtida 
affenpinscherägare, som ännu inte ägde en 
svart juvel, ville vara med på kursen och 
kom resandes från en annan del av landet.  

Återigen blir jag så glad när jag ser alla dessa 
affen som träffas, de flesta har aldrig sett 
varandra tidigare men aldrig sura miner, bara  

 

glada och trevliga hundar. Tikarna blir 
ordentligt uppvaktade, en del tikar tycker det 
är roligt, andra mindre roligt men aldrig sura 
miner hos hanarna, ser ut som de tänker –vi 
kan dela ;-) . 

Likaså var det med hussarna (ja det var 
faktiskt två hussar där!!) och mattarna, de är 
också alla så trevliga.  

Vi behövde inte heller gå därifrån med 
tomma magar, den proffsiga amatörkocken 
Marie-Louise Andersson bjöd på en delikat 
lunch och till kaffet serverades kaka.  

Marie-Louise ställde även upp med en 
affenpinscher, Mika, som fick vara 
försöksobjekt när det gällde trimningen. Inte 
nog med det, Marie-Louise hjälpte även till 
med trimningen och att fixa lokalen till ett 
mycket bra pris (läs gratis). Så stort tack till 
Marie-Louise från Affenpinscherklubben 
och mig.  

Tack också alla ni som gjorde detta möjligt 
genom att komma och även tack för visat 
intresse ni som var tvungna att ställa in i sista 
stund och ha en riktigt bra sommar och öva 
nu på era trevliga hundar, unga som något 
äldre! 



 

Ökning av hundar som drabbas av 
vildsvin 
Varje år skadas eller dödas minst ett hundratal hundar när de träffar på 
vildsvin i skog och mark. Under förra året ökade antalet hundar som skadades 
eller dödades av vildsvin med 23 procent, visar skadestatistik från Agria 
Djurförsäkring. I Agrias bestånd skadades 160 hundar så illa att de fick 
uppsöka veterinären.  
 

De flesta hundar och hundägare som vistas i 
skogen får aldrig se ett vildsvin eftersom de 
är skygga och drar sig undan. Att 
vildsvin går till oprovocerad attack 
mot människor eller hundar är 
ovanligt. Men om svinet känner sig 
trängd eller blir aggressivt, 
exempelvis om en hund springer 
efter och jagar det, ökar risken för en 
konflikt. Riskfyllt är det också för 
hundar som arbetar med 
trafikeftersök och söker efter skadad 
vilt längs vägar och i skogen. 

- Det är väldigt ovanligt att 
sällskapshundar på skogspromenad 
hamnar i konflikt, men håll hunden kopplad 
för att undvika att den börjar jaga vildsvinet, 
säger Patrik Olsson, affärsområdechef 
sällskapsdjur, Agria Djurförsäkring. 

OVANLIGT ATT SÄLLSKAPS-
HUNDAR DRABBAS 
Risken att vanliga sällskapshundar hamnar i 
våldsamma situationer är väldigt liten, men 
om det sker så är hunden varken tränad eller 
utrustad för mötet. Det är främst jakthundar 
som råkar illa ut i terrängen när de hamnar i 
konflikt med vildsvinen. Agria rekommen-
derar att alla jakthundar ska bära skyddsväst 
i skogen. 

- Eftersom vi vet att skyddsvästen ger 
hunden ett gott skydd så vill vi uppmuntra 
fler att använda västen, det gör vi genom att 

bjuda på självrisk vid en skada om hunden 
bär skyddsväst, säger Patrik Olsson. 

 

Enligt Svenska Jägareförbundet är den 
geografiska spridningen stor i landet. 
Överlag är populationen större i södra och 
mellersta delarna av landet. De norra delarna 
har färre vildsvin. Skåne, Kronoberg, Jönkö-
ping och Blekinge räknas till de fyra länen 
med störst populationer. 

VAD GÖRA OM DU TRÄFFAR ETT 
VILDSVIN PÅ SKOGS-
PROMENADEN? 
 Om du möter ett vildsvin i skogen så 

springer det troligen snabbt iväg och du 
kan lugnt promenera vidare. 

 Vildsvin går i princip bara till angrepp om 
de blir trängda. 



 

 Se upp så att du inte hamnar mellan suggan 
och hennes kultingar – då gäller det att 
snabbt ta sig därifrån. Suggan anfaller i 
första hand hunden och i andra hand 
människan om det skulle ske. 

 Om hunden går lös i skogen och inte lyder 
på inkallning så kan det gå illa. Håll därför 
hunden kopplad på skogspromenaden. 

 

 

 

 

Affenpinscherklubbens styrelse meddelar att 

Affenspecialen 2020 är inställd pga Corona! 
Med anledning av COVID-19 pandemin har SKK:s Centralstyrelse meddelat att ingen 

klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas 

befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit 
från andra delar av landet eller utlandet. 
Detta gäller tills annat meddelas av SKK. 

Läs mer på https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/  
SKK uppdaterar dessa sidor löpande. 

 

  



 

Bröderna Bus är inlåsta 
Av Anne Wedin 

Kära vänner - detta är ett riktigt uselt hundår. 
Vi har nu varit inlåsta i nästan två månader. 

Efter att vi haft en underbar vistelse i 
Bordighera, vårt favoritställe vid 
Medelhavet, blev vi tvungna att fort som 
attan lämna Italien p g a covidviruset. Dagen 
efter stängdes gränsen till Frankrike. Här har 
vi tvingats följa drakoniska regler. Här 
kommer de samt en kort redogörelse för hur 
vi upplever det: 

 

Alla restauranger och barer är stängda. 
Konsekvensen för oss är att vi inte blir så 
bortskämda som vi är vana vid samt inte 
träffar så många som tycker att vi är enormt 
stiliga. Inga affärer, frisörer etc är öppna. 
Byns lilla mataffär är öppen halva dagarna.  

Husse och matte får bara vara ute en timme 
per dag. Konsekvensen för oss är att vi har 
gått upp i vikt och blivit satta på riktig 
tråkdiet. Vi har hittills inte fått gå längre än 
1000 meter från tomten. Eländigt! 

Många har munskydd i form av uppdragna 
halsdukar när de är utanför hemmet och det 
tycker vi är lite läskigt.  

Fransmän älskar blanketter och för varje 
gång vi lämnar huset måste husse och matte 
fylla i en blankett som visar när vi går tex kl 
13.00 och när vi kommer tillbaka – alltså 
14.00 samt underteckna med namn och 

datum. Den största katastrofen är dock att 
vår coiffeuse d v s damen som rycker oss inte 
kan komma och göra oss fina. Vi börjar se ut 
som bröderna hedenhös enligt matte och 
husse.  

Nu undrar ni säkert om det inte hänt något 
roligt men visst har det! Alla Hugins valpar 
har flyttat till nya hem utom Maja som 
Susanne behållit. Matte har haft kontakt med 
lille Louies matte och fått bilder på honom. 

Han är väldigt söt och liknar sin pappa 
mycket, säger Hugin. Vi ska träffas när 
och om vi kommer till Stockholm.  

Eftersom vi huvudsakligen har 
tillbringat våra dagar i trädgården får vi 
ju hitta på roliga saker att göra!  Något 
vi med stor entusiasm ägnat våra dagar 
åt. Matte har planterat dahlior och 
vartefter hon stoppat ned lökarna i 
jorden har vi grävt upp dem och 
sprungit iväg och begravt dem på andra 

ställen. Matte har blivit grinig men vi har 
haft jätteroligt. 

Matte, som ibland har kort stubin, tar ut sina 
aggressioner med hjälp av en sekatör. Hon 
går fram som en galning bland bärbuskar och 
sly. Vi hjälper till med att sprida grenar och 
annat över trädgården så hon får motion 
genom att plocka upp dem. Husse har nu 
beslagtagit och gömt sekatören efter det att 
matte givit sig på ett gammalt körsbärsträd. 

Vi kontemplerar och sitter lugnt i båten tills 
information om frigivning kommer från 
presidenten och premiärministern! 

Som vi snedseglare/husse säger – har man 
bara ankare i mössan fixar sig allt! 

Ha en underbar sommar och simma lugnt. 

Vale och Hugin 



  


