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Uppfödarplakett 
Statuter 

Till SCKCS-Cavaliersällskapets uppfödarplakett, kan uppfödare av Cavalier King Charles 
Spaniel, som är medlem i Cavaliersällskapet och boende i Sverige och som på ett 
förtjänstfullt sätt gagnat rasen, föreslås. 
 
Till Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett kan ej uppfödare föreslås om den/de ej tidigare 
erhållit SCKCS-Cavaliersällskapets uppfödarplakett. 
 
Medlem i SCKCS-Cavaliersällskapet, har rätt att nominera uppfödare till uppfödarplaketten. 
Sådan nominering skall åtföljas av en motivering som har stöd i statuterna. 
 
Nomineringar till Uppfödarplakett skall vara styrelsen tillhanda senast 31/10 aktuellt 
verksamhetsår, sckcs@cavaliersallskapet.net. 

Innan beslutet tas, skall kenneln besiktas och vara godkänd av Svenska Kennelklubbens 
kennelkonsulent. 
 
Styrelsens motivering skall vara väl genomtänkt och beslutet skall vara enhälligt.  
 
En kort motivering till styrelsens beslut skall biläggas uppfödarplaketten. 
 
Uppfödarplaketten utdelas på SCKCS årsmöte. 

 

Följande har tilldelats uppfödarplakett 

Sperringgårdens kennel, Elin Nyby och Lolan Nyby-Dahlin 
Höjdens kennel, Margot Wrehammar 
Gnistans kennel, Margareta och Curt Brickman 
Rodero’s kennel, Laila Länsberg-Larsson 
Kennel Lyalands, Gertrud Svensson 
Kennel Bonnyville, Annika Selg 
Kennel Campanards, Britt-Louise och Widar Candika 
Cavamirs kennel, Erna-Britt och Sara Nordin 
Kennel Apricot, Anja Szyszkiewizc 
Kennel Nocturne, Pia och Ulf Klöverbäck 
Kennel Hackensack, Joakim Olsson och Jan Törnblom 
Evamirs kennel, Eva Grahn 
Tradesman kennel, Christina Eklund och Sven-Olof Ögren 
Beliboon´s kennel, Marianne Jansson 
Vouges kennel, Peter Gustavsson och Per Wallentin 
Toftas kennel, Birgitta Persson 

 

mailto:sckcs@cavaliersallskapet.net
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Nominering till SKK:s Hamiltonplakett 
Statuter  

Den/de uppfödare som tidigare erhållit Cavaliersällskapets uppfödarplakett kan föreslås bli 
nominerad till Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett. 

Medlem i Cavaliersällskapet, har rätt att föreslå uppfödare att nomineras till SKK´s 
Hamiltonplakett. Uppfödaren skall vara medlem i Cavaliersällskapet och boende i Sverige. 
Förslag till nominering skall åtföljas av en motivering som följer SKK´s kriterier, vilka 
redovisas på SKK´s Hemsida. 

http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/priser-och-
utmarkelser/hamiltonplaketten/ 

Citat från SKKs hemsida: 

”Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/personer som genom framgångsrikt arbete 
gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart 
sätt.” 

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten 

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv 
uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara 
både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika 
prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en 
utomordentlig insats för hundaveln. 

Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, inte heller får 
uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska 
uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen 
persons/personers hundhållning i stort beaktas. 

Avliden person kan inte nomineras som mottagare av plaketten.” 

 

Förslag på uppfödare att nomineras till SKK´s Hamiltonplakett skall vara styrelsen tillhanda 
senast 31/10 aktuellt verksamhetsår, sckcs@cavaliersallskapet.net. 

Innan beslut tas, skall kenneln besiktas och vara godkänd av SKK´s kennelkonsulent. Beslutet 
skall vara enhälligt 

Styrelsens motivering skall grunda sig på SKK´s kriterier för Hamiltonplaketten och en 
oklanderlig efterlevnad av Cavaliersällskapets Avelsregler. 

 

 

 

 

http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/priser-och-utmarkelser/hamiltonplaketten/
http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/priser-och-utmarkelser/hamiltonplaketten/
mailto:sckcs@cavaliersallskapet.net
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Förtjänsttecken 
Statuter  

Till SCKCS - Cavaliersällskapets förtjänsttecken, kan person föreslås, som på ett förtjänstfullt 
sätt har arbetat för rasen, klubben och dess medlemmar.  

Nominering kan även ske av medlem och skall då åtföljas av en motivering. 

Nomineringar till Förtjänsttecken skall vara styrelsen tillhanda senast 31/10 aktuellt 
verksamhetsår, sckcs@cavaliersallskapet.net.  

Styrelsens beslut skall vara enhälligt.  

En kort motivering skall biläggas förtjänsttecknet.  

Förtjänsttecknet utdelas i samband med ordinarie årsmöte.  

Följande har tilldelats förtjänsttecken 

1984 Erna Jungefeldt och Birgitta Östergren 

1985 Annika Selg och Marianne Jansson 

1986 Lillemor Andersson och Wiola Navér 

1987 Birgitta Kleveby, Birgitta Nystedt, Erna-Britt Nordin och Margareta Lundgren 

1988 Karin Skogqvist 

1991 Seved Djurle, Sigurd Nyby och Margit Törnqvist 

1993 Clarence Kvart 

1995 Kerstin Pettersson 

1997 Eva Grahn 

1998 Marianne Ahrenbäck-Hermelin, Gertrud Andersson och Christina Wendel 

1999 Annica Nilsson och Inge Ericsson 

2000 Eva Westman och Marianne Jansson 

2001 Jens Häggström 

2003 Anja Szyszkiewicz 

2004 Ulf Ericsson 

2014 Birgitta Persson 

2016 Kjell Hallgren, Kari Sundqvist och Åsa Keijser 

2017 Britt Hjertstrand och Hans Holmberg 

  

mailto:sckcs@cavaliersallskapet.net
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Årets Bragd Cavalier 
 
Känner du till någon Cavalier som gjort en riktig bragd under verksamhetsåret? 
Skriv till oss och berätta så kan just din hjälte utses till årets Bragd Cavalier. 
Bragderna kan vara av många olika slag, t ex kan din Cavalier ha varnat för en brand, arbeta 
som servicehund eller en mindre dramatisk insats som att vara extra fint sällskap till en 
ensam eller sjuk person. 
 
Denna utmärkelse visar Cavalierens stora betydelse för oss människor och belönas med 
diplom, ett stipendium för förkovran samt ett års medlemskap i Cavaliersällskapet om 
ägaren inte redan är medlem. 
 
Om ägare vill ange egen hund som kandidat till Bragd Cavalier måste prestationen intygas av 
opartisk person alternativt styrkas genom tidningsartikel eller motsvarande.  
 
Skicka ditt bidrag till styrelsen senast 31 december, sckcs@cavaliersallskapet.net, samt bifoga 
bilder som kan förstärka din berättelse. 

  

mailto:sckcs@cavaliersallskapet.net
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Årets Allround Cavalier 
 
Ett resultat från varje disciplin räknas och du måste ha resultat från minst 3 discipliner för att 
kunna delta (grundpoängen räknas ej som en disciplin). Ju fler discipliner du har resultat från 
olika desto mer poäng och ju större chans har du till en bra placering.  
Grundpoängen är permanenta och behöver inte göras varje år (endast hjärtundersökningen 
ska göras årligen för att vara giltigt) för att få räknas med. 
Endast resultat från officiella prov/tävlingar räknas. Om det skulle vara så att det är två som 
har lika poäng vid årets slut vinner den med resultat från flest discipliner. 
Ägaren ska vara medlem i Cavaliersällskapet. 

Denna utmärkelse visar Cavalierens mångsidighet och belönas med diplom samt ett 
stipendium för förkovran. 

Skicka dina resultat till natalie.hultberg@cavaliersallskapet.net senast 31 december och ange 
disciplin, datum, poäng för varje resultat som ska tillgodoräknas samt hundens namn och 
ägare. 
 

Poängskala: 

Grundpoäng (genomförd med intyg): 
Hjärtundersökning (intyget får max vara 1 år gammalt) – 10p 
Patellaundersökning – 10p 
Ögonundersökning – 10p  
Mentalbeskrivning / Beteende och personlighetsbeskrivning – 10p 
 

Agility (max 20 poäng) 
Certifikat = 20p 
Felfritt lopp klass 3 =16p 
Upp till 5 fel klass 3 = 8p 
 
Felfritt lopp klass 2 = 12p 
Upp till 5 fel klass 2 =  6p 
 
Felfritt lopp klass 1 = 10p 
Upp till 5 fel klass 1 = 5 
 
 

Freestyle (max 20 poäng) 
Cert=20p 
Start klass 3 = 15p 
 

Uppflytt klass 2 = 12p 
Start klass 2 = 10p 
 

Uppflytt klass 1 = 10p 
Start klass 1 = 5p 
 

 

 

Rallylydnad (max 20 poäng) 
CERT= 20p 
Godkänd avancerad klass = 
14p 
 
Godkänd fortsättningsklass 
= 12p 
 
Godkänd nybörjarklass = 
10p 
 

 

 

mailto:sckcs@cavaliersallskapet.net
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Lydnadtävling  (max 20 
poäng) 
1:a class 3 = 20p 
2:a class 3 = 16p 
3:a class 3 = 5p 
1:a class 2 = 14p 
2:a class 2 = 9p 
1:a class 1 = 12p 
2:a class 1 = 8p 
1:a startklass = 10p 
2:a startklass = 5 
 

Utställning (max 20 poäng) 
CERT = 20p 
CK = 15p 
Excellent = 12p 
Very good = 10p 
Good = 5p 
Sufficent = 2p 

Bruksprov (max 20 poäng) 
Certpoäng elitklass = 20p 
Godkänd elitklass = 18p 

 

Uppflyttad högre klass = 16p 
Godkänd högre klass = 14p 
 

Uppflyttad lägre klass = 12p 
Godkänd lägre klass = 10p 
 

Uppflyttad anlagsklass = 8p 
Godkänd anlagsklass = 5p 

 

Viltspår (max 20 poäng) 
HP=10p 
1a öppenklass = 10p 
2a öppenklass = 6p 
3a öppenklass = 4p 
Godkänd anlagsklass = 5p 

NoseWork (max 20 poäng) 
100p, 0 fel, placering 1-3 = 
20p 
100p, 0 fel, diplom = 16p 
100p, max 3 fel, diplom = 
14p 
75p, 0 fel = 12p 
75p, max 3 fel = 10p 
50p = 8p 
Godkänt doftprov = 6p 

 

Heelwork To Music (max 20 
poäng) 
Cert=20p 
Start klass 3 = 15p 
 

Uppflytt klass 2 = 12p 
Start klass 2 = 10p 
 

Uppflytt klass 1 = 10p 
Start klass 1 = 5p 
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Trippeldiplom 
 
Regler 
 
Priset kan bara tilldelas en hund en gång 
 
Ägaren ska själv lämna in resultaten till Cavaliersällskapet 
 
Resultaten ska vara uppnådda i Sverige och får inte vara äldre än 7 år 
 
Priset kan ej delas ut postumt 

Max 5 resultat får vara med 
 
Krav 

Hunden ska erhålla tre av följande meriter från officiella prov/tävlingar: 

Utställning: Minst 1:a/excellent 

Mentalbeskrivning: Genomförd MH eller BPH 

Lydnadstävling: LD startklass eller ett 1:a pris i lydnadsklass 1 

Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass 

Bruksprov: Hunden ska ha erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass i apellklass 

Agility: Hunden ska vara uppflyttad till klass 2 i agility- eller hoppklass 

Freestyle: Hunden ska vara uppflyttad till klass 2 i freestyle eller heelwork to Music (HTM) 

Viltspår: Hunden ska ha ett 1:a pris i öppenklass 

 
Anmälan 
 
Skicka dina resultat till natalie.hultberg@cavaliersallskapet.net 
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Årets Utställningsprestationer 

Systemet i korthet 

▪ Hundens nio bästa resultat under året räknas. 

▪ Endast hundar som erhållit excellent får poäng. 

▪ Placerade hundar som erhållit very good får inga poäng. 

Klassplaceringspoäng 

P R I S  P L A C E RI N G  P O Ä N G  

Klassvinst 1 5 

 2 4 

 3 3 

 4 2 

 OPL Excellent 1 

Placeringspoäng i bästa han respektive tikklass 

P R I S  P L A C E RI N G  P O Ä N G  

BH/BT 1 10 

BH/BT 2 8 

BH/BT 3 6 

BH/BT 4 4 
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Placeringspoäng för BIR och BIM 

P R I S  P O Ä N G  

BIR 10 

BIM 5 

Extra poäng 
För att få extra poäng enligt tabellen nedan måste hunden ha placerat sig med excellent. 

A N T A L  H U N D A R  P O Ä N G  F Ö R P L A CE R A D E  H U N D A R  

40-55 5 

56-71 10 

72-87 15 

88-102 20 

102- 25 

 

Vinstrikaste uppfödare 
Priset tilldelas den uppfödare som under året har tävlat med 5 hundar, som tillsammans 
har flest poäng räknat på deras 9 bästa resultat. 

Vinnande uppfödargrupp med HP får 10 poäng. 
Övriga uppfödargrupper som erhåller HP får 5 poäng. 
Högst 9 resultat räknas (maximalt 90 poäng). 

Uppfödaren ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poäng-
räknarna innan årets slut. 
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Vinstrikaste avelshane och avelstik 
Priset tilldelas den hane som har haft 5 och den tik som har haft 4 tävlande avkommor 
under året, som tillsammans har flest poäng räknat på deras 9 bästa resultat. 
 
Vinnande avelsgrupp med HP får 10 poäng. 
Övriga avelsgrupper som erhåller HP får 5 poäng. 
Högst 9 resultat räknas (maximalt 90 poäng). 

Hanens respektive tikens ägare ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kri-
tiklappar till poängräknarna innan årets slut. 

Vinstrikaste veteran 
Priset tilldelas till den hane respektive tik som har flest poäng räknat på deras 9 bästa 
resultat i veteranklass. 

Följande utställningsutmärkelser belönas med diplom 
Vinstrikaste cavalier 
Vinstrikaste hane 
Vinstrikaste tik 
Vinstrikaste veteran 
Vinstrikaste uppfödare 
Vinstrikaste avelshane 
Vinstrikaste avelstik 
Vinstrikaste tricolor 
Vinstrikaste ruby 
Vinstrikaste black and tan 
Vinstrikaste blenheim 

 



Cavaliersällskapets Arbetsordning  Fastställda av styrelsen 2018-01-31 

Statuter och regler för SCKCS utmärkelser 

Sida 12 av 15 
 

 

 

Årets Lydnads, Rallylydnads, Agility, Freestyle/HTM, Viltspår, Nosework prestationer 
 

För tävlan om pris för respektive disciplin krävs medlemskap i Cavaliersällskapet. 

Uträkning för Årets Lydnads Cavalier 
Du måste själv skicka in ditt resultat för att ansöka om att bli Årets lydnadscavalier 
i klasserna startklass, 1, 2 eller 3. Detta främst för att underlätta administrationen, ef-
tersom inte alla som tävlar är medlemmar i rasklubben. 
 
Precis som tidigare gäller att du får räkna max tre resultat. Har du bara ett resultat för året 
så skickar du in det, har du flera så skickar du in dina tre bästa resultat i varje klass som 
du tävlat i under året. 

Skicka in ditt namn, medlemsnummer, adressuppgifter samt hundens namn och registre-
ringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng senast 
den 31 december samma år som tävlandet pågått till Maria Persson. Skicka eventuella frågor 
till Maria. 
För att utmärkelsen skall delas ut krävs det minst 10 aktiva under året.  
Skicka e-mail till Maria 

Uträkning för Årets Rallylydnads Cavalier 

Du som under året har tävlat rallylydnad med din cavalier kan vara med och tävla om att bli 
årets rallycavalier. Årets rallycavalier räknas ut separat för de fyra klasserna. Skicka in era 
bästa tre resultat i varje klass. Även om ni inte har tre resultat så skicka in de ni har. Dessa 
summeras och summan delas med tre. 
Extrapoäng fås sedan för: 
Varje kvalificerat resultat: 5p 
Titel i klassen under det gågna året: 10 p 
Maxpoäng är alltså 125 p 
Vid lika poäng är det den hunden med högsta enskilda poäng som vinner. 

Skicka in ditt namn, medlemsnummer i Cavaliersällskapet, adressuppgifter samt hundens 
namn och registreringsnummer tillsammans med vilka klasser du tävlat, datum, ort och po-
äng senast den 31 december samma år som tävlandet pågått. Ange även om hunden tagit 
titel under det gånga året. Eventuella frågor skickas till Marie Pålsson. För att utmärkelsen 
skall delas ut krävs det minst 10 aktiva under året. 
Skicka e-mail 
 

Uträkning för Årets Agility Cavalier 

Här är regler på hur ”Årets cavalier i agility” räknas ut: 

▪ Beräknas på resultaten från officiella klasser. 

mailto:Maria.Persson@sjobo.se
mailto:Marie.j.palsson@gmail.com
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▪ De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel. Dock blir det mer poäng vid 
felfria lopp. 

▪ Max fem hopp och fem agilitylopp räknas. 
▪ Endast resultat från redovisade tävlingar räknas. 
▪ En hopräkning/klass. 

Placeringspoäng vid nollat lopp. Vid lopp med tids- och/eller hinderfel så halveras place-
ringspoängen. 

1. 200 
2. 180 
3. 160 
4. 140 
5. 120 
6. 100 
7. 90 
8. 80 
9. 70 
10. 60 
11. 50 
12. 45 
13. 40 
14. 35 
15. 30 
16. 25 
17. 20 
18. 15 
19. 10 
20. 5 

 
Tilläggspoäng: 
1 poäng för varje deltagare i klassen vid placering 1-20 om loppet är nollat. 50 poäng för lopp 
med 0 hinderfel och 50 poäng för lopp under referenstiden. Dessa poäng delas ut även vid 
placeringar som är högre än 20. Har man tävlat i olika klasser så är det en lista/klass. De täv-
lande ska själv lämna in lista över sina bästa tävlingar. Listan ska vara inne senast 
31 december samma år som tävlandet pågått. Följande uppgifter behövs: hundens fullstän-
diga namn, tilltalsnamn, ev titlar, ägare/förare och medlemsnummer i Cavaliersällskapet. 
Fyll i era resultat i mallen och skicka till Marie Pålsson på e-mail. 
Agilitycavalier – mall 
Vet du inte vilka tävlingar som gett mest poäng så rapportera några extra tävlingar så kollar 
vi vilket som blir bäst för dig och din hund. För att utmärkelsen skall delas ut krävs det minst 
10 aktiva under året. 

Eventuella frågor skickas till Marie. 
Skicka e-mail 

 

mailto:marie.j.palsson@gmail.com
http://www.cavaliersallskapet.net/wp-content/uploads/2013/10/Agilitycavalierer.xlsx
mailto:marie.j.palsson@gmail.com
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Uträkning för Årets Freestyle/HTM Cavalier  
Du som under året har tävlat i Freestyle/HTM med din cavalier i Klass 1, Klass 2 och Klass 3 
kan vara med och tävla om Årets Freestyle/HTM cavalier. 

Skicka dina tre bästa resultat i varje klass så delar vi dessa i tre för att få ut ett medelvärde. 
Om du tävlat två eller en gång i en klass delar vi även dessa resultat i tre. 
Dina tre resultat kan vara från både freestyle och HTM eller bara av en av grenarna Exem-
pelvis kan du ha två HTM resultat och ett freestyleresultat. Har du fått uppflytt i dina resultat 
får du även fem extra poäng per uppflytt. 

Endast officiella tävlingar räknas. 

Skicka in ditt namn, medlemsnummer i Cavaliersällskapet, adressuppgifter samt hundens 
namn och registreringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum 
och poäng. Dina resultat ska vara inskickade senast 31 december samma år som tävlandet 
pågått. För att utmärkelsen skall delas ut krävs det minst 3 aktiva under året. 

Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Josefin. 
Skicka e-mail 
 

 

Uträkning för Årets Viltspår Cavalier  

Du måste själv skicka in ditt resultat för att ansöka om att bli Årets Viltspårs cavalier. Detta 
främst för att underlätta administrationen, eftersom inte alla som tävlar är medlemmar i 
rasklubben. 
Du får räkna max tre resultat. Har du bara ett resultat för året så skickar du in det, har du 
flera så skickar du in dina tre bästa resultat. Endast registrerade resultat räknas.  
 
1a öppenklass = 15p 
2a öppenklass = 6p 
3a öppenklass = 4p 
Godkänt anlagsprov = 5p  
HP = 10p   
 
Vid lika poäng avgörs resultatet i följande ordning antal 1) Antal HP, 2) Antal 1:a pris.  

Skicka in ditt namn, medlemsnummer, adressuppgifter samt hundens namn och registre-
ringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng senast 
den 31 december samma år som tävlandet pågått till Natalie Hultberg. För att utmärkelsen 
skall delas ut krävs det minst 3 aktiva under året.  

mailto:josefink89@gmail.com
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Skicka eventuella frågor till Natalie.  
natalie.hultberg@cavaliersallskapet.net 
 
 
Uträkning för Årets Nosework Cavalier  
 
Du måste själv skicka in ditt resultat för att ansöka om att bli Årets Nosework cavalier. Detta 
främst för att underlätta administrationen, eftersom inte alla som tävlar är medlemmar i 
rasklubben. 
 

 NW1 NW2 NW3 

100 poäng & max 3 fel 5 poäng 6 poäng 7 poäng 

75-99 poäng & 0 fel 4 poäng 5 poäng 6 poäng 

75-99 poäng & max 3 fel 3 poäng 4 poäng 5 poäng 

50-74 poäng & max 3 fel 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

Godkänt doftprov 7 poäng 2 poäng 3 poäng 

 
* Genomförd tävling, dvs. ej diskad= 1 poäng i samtliga klasser. (Kan dock inte kombineras 
med ovanstående poäng). 
* Placering 1-3 tilldelas ytterligare 1 poäng. 
* Diplom i TSM/TEM ger 1 extra poäng. 
* Utmärkelsen SSE ger 1 extra poäng för varje moment man tilldelats det i max kan det leda 
till 4 extra poäng. 
* 4 SSE på samma tävling tilldelas diplom samt hederspris vilket ger 1 extra poäng.  
* Uppflytt till högre klass ger 1 extra poäng.  
* Poängen räknas för max sju (7) officiella Noseworktävlingar.  
 
Skicka in ditt namn, medlemsnummer, adressuppgifter samt hundens namn och registre-
ringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng senast 
den 31 december samma år som tävlandet pågått till Jeanette Arnesson.  
För att utmärkelsen skall delas ut krävs det minst 3 aktiva under året.   
Skicka eventuella frågor till Jeanette. 
jeanette.arn@hotmail.com  
 
Årets bästa Lydnads, Rallylydnads, Agility, Freestyle/HTM, Viltspår respektive Nosework 
prestation belönas med diplom. 


