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Som uppfödare kan du ge bort ett 
medlemskap i Cavaliersällskapet till 
en ny valpköpare till ett introduktions-
pris av 100 kr. (Gäller även utländska 
valpköpare.)

Vid varje årsmöte får de uppfödare som 
introducerat ny valpmedlem delta i en 
utlottning av presentkort. Ett på 500 kr, 
ett på 300 kr och ett på 200 kr. För
1-5 introducerade valpar får uppfö-
daren en lott, för 6-10 introducerade 
valpar får uppfödaren två lotter och så 
vidare

Betalningen sker till vårt plusgirokonto: 
79 89 19 -7

Då SKK ej kan handha detta ska uppfö-
daren och de introducerade valpköpar-
nas namn, adress, telefonnummer och 
mejladress rapporteras till Christine 
Edvinsson per brev eller via mejl.

Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås
Tel: 0325-744 30 070-2574431
christine@cavaliersallskapet.net

Cavaliersällskapet har idag cirka 2 000 
medlemmar. Medlemsskapet berätti-
gar bl.a. till att ställa ut på Cavaliersäll-
skapets specialutställningar samt att 
man fyra gånger om året får tidningen 
Cavalierbladet
Medlemsavgift: 290 kr
Familjemedlem: 70 kr
Foreign member: SEK 290

Det är SKK (Svenska kennelklubben) 
som tar hand om hanteringen av vårt 
medlemsregister och avgifter. Vill du 
anmäla dig som ny medlem, ändra 
adress med mera gör du det till SKK 
via telefon 08-795 30 50 (mån-fre 
klockan 10-12, 13-15) eller via mejl 
medlem@skk.se. Du betalar när du fått 
inbetalningskortet från SKK.

När du anmäler dig till någon av SCKCS 
officiella utställningar går 10 kronor till 
fonden.

Uppfödare och hanhundsägare, skänk 
25 kronor per valp till fonden! Litet 
eller stort bidrag är lika välkommet och 
betydelsefullt. Alla som skänker pengar 
till fonden får sitt namn publicerat i 
Cavalierbladet. Vill du inte stå med 
namn i tidningen, ange att du vill vara 
anonym på talongen. Sätt in ditt bidrag 
på SCKCS Plusgiro 798919-7. 

Ange att det är till Hälsofonden och 
skriv ditt namn så vi vet vem som 
skänkt bidraget. 

Tack för ditt bidrag!

VILL DU...
... INTRODUCERA NYA 
VALPKÖPARE?

... BLI MEDLEM? ... BIDRA TILL 
HÄLSOFONDEN?
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Styrelsen

Vår huvudsponsor är Agria. Samarbetet 
omfattar försäkringsprodukter, reklam- 
och marknadsföringsaktiviteter, spons-
ring, stipendiesamarbete och arbete med 
gemensamma intressefrågor m.m.

Vi har även ett samarbetsavtal med Royal 
Canin som syftar till att sprida information 
om hunden och fodrets betydelse för ett 
sunt och hälsosamt liv.

SPONSORER

Huvudsponsor

Samarbete

Ditt namn i SCKCS digitala medlemsregistret
SCKCSs medlemsregister är helt digitaliserat sedan många år tillbaka. Det 
händer ibland att sponsorer och andra företag vill köpa rätten att få använda sig 
av registret vid ett avtalat tillfälle. För att SCKCS ska kunna bevilja detta, krävs 
att klubbens medlemmar först ska få en möjlighet att tacka nej till att det egna 
namnet ingår i denna överlåtelse. Så vill du att ditt namn ska strykas vid dessa 
tillfällen, kontakta SCKCSs medlemsansvarig och meddela detta. Observera att 
ditt namn finns kvar i original registret så länge du är medlem. Ovan handlar 
enbart om en tillfällig överlåtelse till utomstående part.

Medlemsförmån AGRIA 
Alla medlemmar i Cavalierssällskapet 
får 10 % rabatt på sin hundförsäkring.
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Ordförande har ordet
Hej alla Cavaliervänner!
Tack för förtroendet att få vara Cavali-
ersällskapets ordförande ytterligare ett 
år! 

Utmaningar 2018 är att vända minsk-
ningen av medlemsantal och minsk-
ningen av deltagarantal vid våra 
officiella utställningar samt att vidare-
utveckla information/kommunikation i 
olika mediekanaler (tidning, webplats, 
facebook, youtube m.fl) och därmed 
utöka möjligheterna att dela med oss 
av det som är aktuellt inom cavalier-
världen.

Vi fortsätter i år med träffar i våra lo-
kalområden med etablerade uppfödare 
och uppfödare som står i ”startgropar-
na”. Vi vill bibehålla det engagemang 
som skapades under 2017 för det ge-
mensamma arbetet som erfordras för 
att nå målen i vår reviderade RAS (ras-
specifika avelsstrategier).

Ett glädjeämne 2017 blev våra arrange-
mang i de starkt växande tävlingsspor-
terna i SKK, bl a lydnad och rallylydnad. 
Vi ökar våra ambitioner i år inom täv-
lingssporterna eftersom de erbjuder 
så många möjligheter till aktivering av 
våra cavalierer.
  
Efter att vi under de senaste två åren 
haft en styrelse med fyra ledamöter 

och två suppleanter och ansvar fördelat 
på kommittéer återgår vi fr o m det här 
året till en styrelse med sex ledamöter. 
Skälet är att arbetsformen med en min-
dre styrelse och kommittéer blev alltför 
tungrodd. Arten på vår verksamhet är 
också sådan att kommittéformen helt 
enkelt inte är lämplig för alla verksam-
hetsområden. Vi återinför därför ett 
arbetssätt där vi fördelar ansvar på fler 
personer. Styrelsen leder verksamhe-
ten genom ledamöter med ansvar för 
specifika verksamhetsområden. Inom 
några områden genomförs verksamhe-
ten i kommittéform medan inom andra 
områden är arbetsformen friare och si-

tuationsanpassad.

I år satsar vi på ett ”kryddat” klubbeve-
nemang helgen 5-6 maj i Eskilstuna. 
Förutom utställningar, tävlingar, veter-
anparad, subventionerade hjärtkoller 
blir det flera trivsamma och överras-
kande kvällsaktiviteter på lördagen. 
Visa nu er lojalitet till klubben genom 
att prioritera denna helg och anmäla 
till så många aktiviteter som möjligt.

Hälsningar
Hans

Valpintroduktioner 
1/11 2017 till 16/2 2018

Happiness Kennel Ulla Haglind 
Charmdroppens Kennel Kristina Lundgren  

Elvendream Kennel Eva Zachrisson 
MiniMax's Kennel Bibbi Franzén 
Trixiez´s Kennel Lena Blomqvist 
Dreamchic Kennel Maria Persson 

Lecary´s Kennel Lena Carlsson 
Milljas Kennel Marielle Johansson 

Toftas Kennel Birgitta Persson 
Dreamcreater's Kennel Susanne Jakobsson
Petit Maxim Kennel Rose-Marie Andersson

Nocturnes Kennel Pia Klöverbäck
Longways Kennel Liv Tikkanen
Wides Kennel Gun-Britt Widell

Guldlockarna’s Kennel Ingela Larson
Solero´s Kennel Mia Björklind

Flash'n Smash Kennel Carina o Josefin Karlsson
Weileråsens Kennel Ewa Östman Cras
Tindra Magic´s Kennel Monica Åberg

Förra numret av tidningen 
blev olyckligtvis tryckt på 
fel sorts papper. Vi ber om 
ursäkt för detta!

Till nästa nummer av 
Cavalierbladet kommer ett 

nytt format av 
uppfödarpresentationer. 

Vi kommer att presentera 2-4 
uppfödare per nummer, med 

kortare, mer kärnfull text.  

Foto: Angelica Palmér
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Bjuder in till 

Cavalier Festivalen 2018
Eskilstuna Sporthotell 4,5,6 maj

Fredagen den 4 maj
Klubbmästerskap i agility för Cavalier King Charles spaniel. Klubbmästerskapet kommer att

hållas på Eskilstuna Hunddressyrklubb.
Domare: Roger Franksson

Anmälan: maila förarens namn, hundens namn och storleksklass till
mervijunttila@hotmail.com senast 8 april

Lördagen den 5 maj
Cavaliersällskapets huvudutställning

(Cesar Cortes (Loncor) Tikar, Dan Ericsson (Raglan) Valpar Hanar BIS)
Veteranparad för hundar över 8 år, anmälan till: britt.hjertstrand@cavaliersallskapet.net

Hjärtkoll till subventionerat pris
Gemensam Middag med prisutdelning anmälan till: kenneth@cavaliersallskapet.net

Auktion: artiklar som kan skänkas meddela: jonathan@cavaliersällskapet.net

Söndagen den 6 maj
Cavaliersällskapets huvudutställning dag 2

(Dan Ericsson (Raglan) Tikar, Cesar Cortes (Loncor) Valpar Hanar BIS)
Rallylydnad-Alla Raser

Officiell rallylydnadstävling för alla raser. Dubbel nybörjare, fortsättning, avancerad och
mästare. Anmälan via SBK tävling senast 8 april

Plats: Vilsta sporthotell & Camping, Vasavägen 80, 632 29 Eskilstuna
Mer info kommer på www.cavaliersallskapet.net
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Hans Holmberg

Jag heter Hans Holmberg och bor på landet 
utanför Enköping. Jag är gift med Eva och vi 
har två barn, David och Johanna, som är ”ut-
flugna” sedan flera år tillbaka. Jag skaffade 
min första hund 1975, en schäfer som jag 
utbildade och tävlade med i Svenska Bruks-
hundklubben. Jag har också varit aktiv i 
föreningsarbetet i Brukshundklubben un-
der ca 20 år. Även Eva har varit aktiv Bruks-
hundklubben och bl a tävlat framgångsrikt 
med dvärgschnauzer. 
Vi skaffade våra två första Cavalierer i mit-
ten av 1990-talet till våra barn. Sedan blev 
det några stycken till, som det lätt blir med 
Cavalierer, och 2004 föddes första kullen i 
vår kennel Knattings. Vi föder upp Cavalie-
rer i färgerna Blenheim och Tricolor. Sedan 
åtta år tillbaka har vi också Tibetansk Spa-
niel i vår kennel. Kvalitet i hälsa och exteriör 
är honnörsorden i vår uppfödning. Efter att 
vi växlat in på sällskapshundar har huvud-
intresset bland aktiviteter med våra hundar 
blivit utställningar.
Jag har varit aktiv i Cavaliersällskapets för-
eningsarbete sedan 2005. Två år som sty-
relseledamot, fem år som ordförande, tre år 
som ledamot i valberedningen och därefter 
från 2015 på nytt ordförande. Min erfaren-
het från föreningsarbetet i brukshundklub-
ben och Cavaliersällskapet är att de som är 
aktiva med sina hundar också är de som ger 
det bästa bidraget i en förenings utveckling.

Kari sundqvist

Jag heter Kari Sundqvist och är nu inne på 
mitt 7:de år av styrelsearbete. Just nu är jag 
ansvarig för Avel & Hälsa i Cavaliersällska-
pet vilket jag tycker är både spännande och 
roligt. Innan jag kom in i styrelsen jobbade 
jag i flera år som Lokalombud i Bergslagen 
som det hette då.
Jag har man och barn och vi föder upp Ca-
valier och Labrador under prefixet Glitter-
tinds kennel, vi bor ute på landet ca 3 mil 
väster om Karlstad i Värmland på en liten 
ort som heter Torpstöd.

Åsa Keijser

Jag heter Åsa Keijser och bor i Nacka som 
ligger i Stockholm. Jag är gift med Micke och 
har två döttrar, Erika (21 år) och Elin (17 
år). Vår familj består också utav fem Cava-
lierer.
Jag har alltid haft ett stort hundintresse och 
skaffade min första hund när jag var 9 år. 
Sedan dess har jag inte varit utan hund. Ti-
digare var jag aktiv i Lydnad och Bruks och 
jobbade mycket med mina hundar. Nu blir 
det lite Rally lydnad, viltspår och utställ-
ningar. Jag har även en liten uppfödning av 
Cavalierer
Jag jobbar på ett läkemedelsföretag inom 
Kvalitetsenheten där jag ansvarar för Håll-
barhetsavdelningen. Det innebär att vi tar 
reda på hur medicinerna ska förvaras och 
hur länge de kan användas.
Jag har varit aktiv i Cavaliersällskapet i över 
10 år, som kontaktombud, lokalombud och 
även styrelseledamot. De sista åren i Styrel-
sen satt jag som utställningsansvarig. 2017 
tog jag ett sabbatsår från Styrelsearbetet, 
men känner nu att jag är redo och taggad 
igen. Känns jätte roligt att vara tillbaka och 
ser fram mot alla utmaningar.

jonatHan maclennan

Jag heter Jonathan Maclennan och är ken-
nelpojke hos Gentleline’s Kennel och till-
sammans med min fru Madelene har vi ägt 
cavalier i 13år och fött upp rasen nu i 11år. 
De som känner mig vet att jag brinner för 
utställningar och den verksamheten och 
det är därför jag är tillbaka i styrelsen. Jag 
tycker det är roligt att ses på utställningar 
och att de ska vara så roligt som möjligt för 
alla inblandade, det är 
egentligen en social träff för både hunden 
och ägarna. Jag jobbar som IT projektledare 
för en konsultbolag i Stockholm och är även 
väldigt sportintresserad. 
Jag är sjukt taggad för alla utmaningar som 
väntar inom utställningsområdet och hop-
pas vi kan förbättra produkten Utställning 
enormt så vi kan få upp anmälningssiffror 
igen och förhoppningsvis locka den yngre 
generationen in i 
utställningsvärlden.

ralpH lindberg

Ralph Lindberg heter jag och bor i Sundsvall 
med Fredrik och ett gäng Cavalierer. Jag är 
så glad att jag hittade dessa underbara små 
liv för 18 år sedan som förgyller varje dag. 
Som regel har vi bara möjlighet att ha tikar 
hemma och vi föder upp runt 2 kullar per år. 
Vi har fortfarande kvar vår förstfödda valp, 
Mathilda som fyllde 14 år hösten 2017. Hon 
sover mer nuförtiden, men rätt som det är 
så skuttar hon och busar med de två valpar-
na vi har hemma, men mest älskar hon sin 

alldeles egna bädd framför teven. 
Jag är nygammal i styrelsen och förra gång-
en jag arbetade för klubben var det mest 
fokus på avel och hälsa. Jag tycker verkligen 
att det är intressant med avels- och uppfö-
darfrågor. Det är magiskt att få följa en valps 
utveckling och se om det man såg i fantasin 
när man valde ut föräldrarna blir som man 
hoppats. 
Utställningar är också en del av vårt hun-
dintresse. Det kan vara utvecklande att få 
sina hundar bedömda och höra vad andra 
tycker om de hundar man har. Dessutom är 
det väldigt trevligt på hundutställningar där 
man får träffa andra med samma intresse. 

presentation - styrelse 2018
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cHristina Österberg

Jag heter, Christina ”Tina” Österberg, och 
bor i Helsingborg med mina fem hundar, 
Eddie 7 år, Emma 4 år, Ellen 2 år, Bojjan 1,5 
år och Smulan 1/2 år som varje dag förgyl-
ler min tillvaro.
Vi gillar att umgås med varandra och andra 
och tar gärna en promenad i skogen.
Att delta på utställningar är en trevlig akti-
vitet också något som vi gärna pysslar med 
och tycker är väldigt trevligt där man träffar 
många härliga likasinnade som alltid bjuder 
på sin kunskap och erfarenheter på ett giv-
milt sätt.
Mitt intresse för hundar bara växer och med 
bakgrund av min åtta års medicinsk utbild-
ning gör att hälsa och medicin är ett av de 
stora intresseområdena.
När jag inte pysslar med mina hundar så 
arbetar jag som föreningskoordinator i en 
gymnastikförening som innefattar arbets-
uppgifter av allehanda föreningssysslor 
såsom administration, bokföring, arbets-
ledning och koordinering av all verksamhet 
m.m.
Jag har i så gått som hela mitt liva varit aktiv 
i föreningslivet främst i idrotten och genom 
åren har jag haft ett antal förtroendeupp-
drag i styrelser (ordförande, sekreterare, 
kassör, ledamot) främst i gymnastiken.
Jag ser fram emot de utmaningar som upp-
draget i Cavaliersällskapet kan bjuda på.

natalie Hultberg

Jag heter Natalie och bor i Arvika, Värm-
lands län. Jag är invald i styrelsen som supp-
leant på två år. Jag har tre cavalierer - Rut 
3,5 år, Harriet 2 år och Greta 1,4 månader. 
Vi håller på med lydnad, rallylydnad och 
viltspår. Lydnad är det som ligger mig 
närmst om hjärtat. Inget kan slå den käns-
lan man får tillsammans med sin hund när 
man går in på planen i sin tävlingsbubbla 
och genomför en tävling och allt bara klick-
ar. Det är en fantastisk känsla. 
Den känslan vill jag att fler cavalierägare 
skall få uppleva och det vill jag arbeta för i 
mina uppdrag i styrelsen. 
Jag älskar cavalierens orädda och lekfulla 
sätt. De hänger med på alla upptåg lika ny-
fikna på vad än det kan vara. Lika mycket 
som de gillar att vara aktiva så kan de ligga 
i soffan en dag.
När jag inte håller på med något hundre-
laterat studerar jag på universitet och blev 
färdig beteendevetare juni 2017.

cHristine edvinsson

Jag heter Christine och bor med familj 
(make, 3 barn i åldrarna 20, 18 och 11 
samt 4 labradorer, 2 cavalierer och 3 kat-
ter) i Västra Götaland precis på gränsen till 
Hestra i Småland- där jag första gången kom 
i kontakt med cavalierer för många år sedan 
då där alltid hölls special där.
Cavaliererna kom in i vårt liv för 3 år sedan 
och de blir sannolikt fler i framtiden;föll 
pladask för sportigheten och det nyfikna ar-
betsglada och totalt orädda! Jag är allätare 
inom hundsport och intresserad av allt som 
gör livet med hund roligare och har provat 
på inte allt men mycket. Haft tjänstehund 
inom såväl flygvapnet som hemvärnet och 
min nu 11- årige labbehane är certifierad 
räddningshund. Brinner för viltspår och 
eftersök där cavaliererna också är fenome-
nala med sin fina näsa!
Varit aktiv inom Brukshundklubben, La-
bradorklubben, Spaniel och Retrieverklub-
ben och lokala Alpina klubben- och ser med 
spänning framemot ett engagemang för Ca-
valiersällskapet! 
Tränar och arbetar helst med hund men är 
även aktiv utställare och ffa varit utställ-
ningsarrangör under många år inom såväl 
Brukshundklubben som Spaniel och Retrie-
verklubben. Även varit jaktprovskommissa-
rie inom retrieverprovverksamhet under en 
del år. Kommer även nu att ha ansvar för 1-2 
av Cavalierspecialerna tillsammans med ett 
gäng glada entusiaster.  Det finns mycket 
roligt att göra och utveckla och jag tycker 
även det är spännande med alla nya grenar 
som passar denna underbara ras så väl; No-
sework, Rallylydnad mm och jag hoppas att 
vi kan engagera och aktivera ännu fler med-
lemmar med sina hundar.
Till vardags arbetar jag sedan 3 år tillbaka 
som sjuksköterska natt inom hemsjukvår-
den- dessförinnan arbetat 15 år inom öp-
penvård psykiatri.
Kommer i mitt arbete inom styrelsen att ha 
hand om medlemsservice.jeanette WaHlstedt

Jag heter Jeanette och bor med min man 
Rassmus i Ljungbyhed, Skåne. Vi har en stor 
härlig tomt med skog och sjö där vi kan hitta 
på en massa roligt med hundarna. Hemma 
hos oss finns just nu 3 cavalierer och 5 King 
charles.2 utflugna barn finns också med i 
logistiken.
Min första cavalier köpte jag 2005 och den 
första kullen på Joellys kennel föddes 2008. 
Jag är den som har hand om vardagsmotio-
nen med hundarna och älskar långa prome-
nader och lite kortare joggingturer så de 
dras runt många mil i veckan här. Mannen 
ställer ut dem med glädje så det passar oss 
båda bra. 
Jag går in på mitt fjärde år som kassör i klub-
ben och har tidigare arbetet som ekonomi-
assistent på ett åkeri i många år. Jag älskar 
bokföring, siffror, släta fina kvitton och att 
sakta se ett resultat växa fram under året. 
Det har varit en spännande utmaning att ta 
över detta och vara delaktig i arbetet för vår 
fina ras.

rebecca Wilson

Mitt namn är Rebecca Wilson, jag är 27 år 
gammal och bo i Årsta i södra Stockholm 
tillsammans med sambo och två cavalierer, 
Lexi och Allan som fyller 8 respektive 4 år 
i år.
Vi är aktiva inom flertalet hundsporter: agi-
lity, rallylydnad, freestyle, heelwork to mu-
sic, tävlingslydnad och nosework. Det finns 
så mycket kul att göra tillsammans så vi har 
haft svårt att begränsa oss. Det är faktiskt 
just detta som är min favoritegenskap hos 

cavaliererna, hur allsidiga de är och att de 
glatt hänger med på allt man vill prova!
Förutom att vara aktiva med träning så 
har jag ett intresse för sociala medier och 
driver bland annat ett instagramkonto om 
Lexi och Allans liv där vi delar med oss av 
vår träning och vardag till följare världen 
över.
När jag inte är med mina hundar jobbar 
jag just nu med andras hundar som hund-
rastare nu under ett studieuppehåll i mina 
studier till civilingenjör.
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Avel och Hälsa

HjärtKollade cavalierer
Gå gärna in via vår webbplats och kika på båda våra listor över 

hjärtkollade cavalierer. Där finns en lista på tikar och hanar som vid 
hjärtkontroll har ua vid fyllda 8 år. Om hunden senare vid förnyad 

undersökning fått blåsljud ligger den ändå kvar på listan utan nya intyg.

Vi har också en lista på hanar som vid hjärtkoll har ua vid fyllda 5 år.

Listorna uppdateras regelbundet.
Uppgifterna hämtas från SKK/Avelsdata.

Ett hjärtintyg är giltigt i 12 månader och måste sen förnyas för att 
hunden ska kunna få ligga kvar på listan.

Ni hittar listorna på:
www.cavaliersallskapet.net/avel-och-halsa/

hjartkollade-cavalierer/
Undrar ni något ta gärna kontakt med mig som sköter listan:

Britt Hjertstrand
britt.hjertstrand@cavaliersallskapet.net

070-377 68 60

Cavaliersällskapets Avel & Hälsokommitté inbjöd 
övriga Nordiska (ej Island) Cavalierklubbars avel 
& hälsonsvariga till ett gemensamt möte. Detta av-
hölls i Upplands Väsby 20-21 januari. Vi var 9 del-
tagare, 2 från varje land utom Sverige som hade 3 
representanter.

Tanken med detta möte var att försöka finna vägar 
till samarbete och förståelse mellan de nordiska 
länderna. Vi hade mycket att diskutera och venti-
lera. Vi har lite olika typer av hälsopro-
gram och rekommendationer i de olika 
länderna, men alla strävar åt samma håll, 
ATT FÖDA UPP FRISKARE CAVALIERER!

Följande punkter kom vi fram till:

• De Nordiska Cavalierklubbarna mås-
te arbeta tillsammans för att förbätt-
ra rasens hälsa i framtiden

• Vi vill sända en signal till övriga värl-
den, att samarbete med öppenhet 
och med olika kompetens och erfa-
renhet så kan vi förbättra cavalierens 
hälsa.

• Vi har olika hälsoprogram i våra län-
der men vi strävar åt samma håll. På 
lång sikt är detta positivt och ger oss 
mera erfarenhet av olika metoder i 
framtiden.

• En annan fördel med samarbetet är 
att vi delar information och metoder 

som kan ge oss större tillgång till statistik och 
data för framtiden.

• Att vi ska ha en öppen och positiv dialog med 
varandra när det gäller sjukdomar som drab-
bar våran ras.

• Att vi ska samarbeta om det dyker upp nya 
sjukdomar i rasen.

Vi som var med på mötet:

Kort rapport FrÅn nordisK cavalierträFF

Eva Holmberg, Jeannie Kristiansen, Kari Sundqvist, Kirsti Määttenän, 
Pauliina Lantta, Jonathan Maclennan, Teena Wolf, Liv Anne Klubben och 

Aud Schönning
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avel och hälsa

BPH, är en beskrivning av hundars men-
talitet och personlighet. Den sker på en 
standardiserad bana där hunden får upp-
leva olika situationer.

Hundens reaktioner beskrivs och ger 
sammantaget en uppfattning om hundens 
mentalitet och personlighet. Föraren, van-
ligen du som hundägare, går beskrivnings-
banan tillsammans med hunden. Inga 
förkunskaper krävs och du får information 
längs banan av testledaren medan beskri-
varen noterar hundens reaktioner. 
 
Syftet med BPH är att bidra till ökad kun-
skap om hundars mentalitet. Den vänder 
sig till såväl uppfödare som vill få en bild 
av de hundar som ingår i avelsarbetet som 
till den enskilda hundägaren som vill lära 
sig mer om den egna hundens mentala 
egenskaper. BPH stambokförs och redovi-
sas i SKK Avelsdata och kan användas av 
special- och rasklubbar för att utvärdera 
rasers mentala egenskaper.

Efter att du och din hund genomgått ba-
nan gör beskrivaren en sammanfattning 
av personlighetsdrag hos din hund. Är den 
social och nyfiken? Lekfull? Kanske kan du 
också få en förklaring till uppträdande och 
agerande hos din hund som du uppfattar 
som krävande eller oönskade. 
 
Varje BPH-beskriven hund bidrar med en 
liten del till ökad kännedom och förståelse 
för just rasens egenskaper och särdrag 
men också för vår hundpopulations men-
talitet i stort.

Vi i cavaliersällskapet önskar att så många 
som möjligt men minst 200 blir beskrivna, 
eftersom vi då får ett avelsindex som vi 
kan använda i framtida avelsarbete. 

Cavaliersällskapet anordnar ett antal BPH 
runt om i landet. Mer information om vart 
och när finns på vår webbplats 
(www.cavaliersallskapet.net) under Avel 
& Hälsa- Beteende -och personlighetsbe-
skrivning (BPH). 

BPH 
En mental vägvisare för alla

Foto: Paola Alfie
ro

Foto: Anna-Karin Lind
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vår underbara ras

Utmärkelser 2017

Klass 1 
RLD N, RLD F, Milljas Konstantin 
39.7 poäng 
Ägare: Rebecca Wilson 
Uppfödare: Marielle Johansson 
Regnr: SE41484/2014

Klass 2 
FD l, FD ll, Seasons Royal Palermo 
38.25 poäng 
Ägare: Ulrika Slätt  
Uppfödare: Madelén Ljungqvist & 
Marie Ljungqvist 
Regnr: SE57269/2013

Klass 3 
AgHD I, RLD N, RLD F, RLD A, RLD 
M, SE RallyCH, LP l, FD I, FD II, 
Storken’s Just  A Rose 
21.58 poäng 
Ägare: Rebecca Wilson 
Uppfödare: Jaana Svensson & Pia 
Liukku  
Regnr: SE50058/2010

Årets Freestylecavalier 
2017

Klass 1 
LP l, SE VCH, NO VCH, RLD N, RLD 
F, RLD, A, Charmdroppens First 
Love   
142 poäng 
Ägare: Natalie Hultberg 
Uppfödare: Kristina Lundgren  
Regnr: SE53484/2014

Årets lydnadscavalier 2017

Klass 3 
LP l, LP ll, LP lll Wides Queen  
132 poäng 
Ägare: Sandra Hansson  
Uppfödare: Gun-Britt Widerström, 
Widell & Janina Hellman 
Regnr: S49150/2009

SE VCH, NO VCH, Cia-Balders 
Hedda 
55 poäng 
Ägare: Madelene och Tommi 
Högbring 
Uppfödare: Ewa Charlotte & Kurt 
Balder  
Regnr: SE37540/2013

Årets 
Viltspårs

cavalier 2017

Candygolds Zamira’s Secret Dream  
40 poäng  
Ägare: Jeanette Arnesson 
Uppfödare: Margot Hörnqvist 
Regnr: SE62033/2012

Årets 
nose work

cavalier 2017
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Utmärkelser 2017
Årets agilitycavalier 2017

Klass 1 
AgHD l, AgD l, Petit Maxim Elektra 
2940 poäng 
Ägare: Emilie Lilja  
Uppfödare: Rose- Marie Andersson 
Regnr: SE28058/2015

Klass 2 
AgD l, AgD ll, AgHD l, AgHD ll, 
Uptown Girl's Miss Asterixa 
3025 poäng 
Ägare: Caroline Bergfeldt  
Uppfödare: Marie Severin  
Regnr: SE32791/2014

Klass 3 
AgHD ll, AgD ll, RLD N, RLD F, RLD 
A, RLD M, LP l, Joellys Double Puff 
2481 poäng 
Ägare: Marie Sundling  
Uppfödare: Jeanette Wahlstedt  & 
Rassmus Wahlstedt 
Regnr: SE37097/2012

Årets rallylydnadscavalier 
2017

Nybörjarklass 
RLD N, RLD F, Tjustpärlans Beauty 
in Skylight 
114,7 poäng 
Ägare: Jessica Holmström  
Uppfödare: Gunnel Löhr Holmström 
& Jessica Holmström 
Regnr: SE55311/2015

Fortsättningsklass 
RLD N, RLD F, Queenoustie's 
Zirkon 
119 poäng 
Ägare: Maria Larsson  
Uppfödare: Anna-Karin Nilsson  
Regnr: SE62578/2012

Avanceradklass 
1. RLD N, RLD F, RLD A, Minimax's 
Papageno 
118,3 poäng 
Ägare: Agneta Liljegren 
Uppfödare: Bibbi Franzen 
Regnr: S58636/2008

Mästarklass 
1. AgHD I, RLD N, RLD F, RLD A, 
RLD M, SE RallyCH, LP l, FD I, FD II, 
Storken’s Just  A Rose 
118,3 poäng 
Ägare: Rebecca Wilson 
Uppfödare: Jaana Svensson & Pia 
Liukku  
Regnr: SE50058/2010

Årets 
Allround

cavalier 2017
LP l, SE VCH, NO 
VCH, RLD N, RLD F, 
RLD, A, 
Charmdroppens 
First Love   
100 poäng 
Ägare: Natalie 
Hultberg 
Uppfödare: Kristina 
Lundgren  
Regnr: 
SE53484/2014

Årets 
Bragd cavalier 

2017
Zolohouse For 
Myself 
Ägare: Maria 
Ahren  
Uppfödare: Maj-
Britt Karlsson  
Regnr: 
SE19906/2013
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vår underbara ras

Utmärkelser 2017
VINSTRIKASTE 
CAVALlER
Kabonovas Jive Party
Ägare: Karin Andreasson

VINSTRIKASTE 
HANHUND
Kabonovas Jive Party
Ägare: Karin Andreasson

VINSTRIKASTE TIK
Gentleline's Sanctuary
Ägare: Madelene & Jonathan 
Maclennan

VINSTRIKASTE 
BLENHEIM
Kabonovas Jive Party
Ägare: Karin Andreasson 

VINSTRIKASTE 
TRICOLOUR
Milbu Hillevi
Ägare: Eva Holmberg

VINSTRIKASTE 
BLACK & TAN
TrollsångensKRCitron-Lakrits
Ägare: Mia Björklind

VINSTRIKASTE RUBY
Emperix Expression of Wales
Ägare: Annika & Peter Mattson

VINSTRIKASTE 
VETERAN
Petit Maxim Eclipse
Ägare: Rose-Marie Andersson

ÅRETS AVELSHUND
Leogem Starlight Express
Ägare: Birgitta Persson

VINSTRIKASTE 
UPPFÖDARE
Kennel Gentleline's
Jonathan och Madelene 
Maclennan

Utställning

FÖRTJÄNSTTECKEN
Cavaliersällskapets förtjänsttecken har tilldelats Britt Hjertstrand 
och Hans Holmberg.
Med engagemang och stor lojalitet har Britt Hjertstrand under 
många år bidragit i klubbens verksamhet och utveckling i valp-, 
avels- och hälsofrågor.
Hans Holmberg har i många år och i olika perioder varit 
Cavaliersällskapets ordförande. Han har med stort engagemang 
och lojalitet medverkat i klubbens verksamhet och utveckling.
Britt och Hans har på ett berömvärt sätt alltid verkat för klubben 
och dess medlemmar.
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rapport från årsmöte 
2018-02-17

Innan årsmötets öppnande så delades klubbens utmärkel-
ser för 2017 ut.

Cavaliersällskapets förtjänsttecken har tilldelats Britt 
Hjertstrand och Hans Holmberg. Båda var närvarande vid 
årsmötet och fick ta emot diplom och märke.

2017 års Allround Cavalier blev 
Charmdroppens First Love, ägare Natalie Hultberg. De vann 
2000kr skänkta av Agria.  Tyvärr kunde de inte närvara vid 
årsmötet. 

2017 års Bragd Cavalier blev 
Zolohouse For Myself, ägare Maria Ahre`n. De vann 2000kr 
skänkta av Agria.
De var närvarande vid årsmötet och kunde ta emot priset 

på plats.

Motiveringen för 
Årets Bragd 
Cavalier har jag 
läst på hemsidan 
tror jag det var.  
Hade larmat 
och stannat vid 
husses sida då 
blodsockernivån 
sjunkit och  varit 
kvar tills insulin 
intagits.

Alla andra utmärkelser/vinster kommer delas ut i samband 
med huvudutställningen i Eskilstuna. De som ej är med där 
får diplomen hemskickade efter denna ägt rum.

De uppfödare som vann på årets dragning av valpintroduk-
tioner var:

Första pris 500kr i Agria vanns av Denice Norlen, Tulizane 
kennel.
Andra pris 300kri Agria vanns av Mia Björklind, Soleros 
kennel.
Tredje pris 200kr i Agria vanns av Ulrika Nettermark, 
Massgaisten kennel.

Reservation för ev felskrivningar.

Dags för öppnande av årsmötet.
21st medlemmar var närvarande vid mötet.
Per Inge Johansson från Svenska Kennelklubben blir vald 
som mötesordförande. Kari Sundqvist var protokollförare 
för mötet. Åsa Keijser och Pia Klöverbäck blir valda till jus-
terare tillika rösträknare .

Vi gick igenom och följde dagordningen för mötet.
 

Det var först vid 
punkt 15 som de 
närvarande ville 
opponera sig mot 
styrelsens förslag 
att höja den fulla 
medlemsavgiften 
till 350kr från 2019. 
Det skulle motsvara 
en 20% höjning. Mot 
förslaget blir höj-
ning till 320kr för 
fullbetalande med-
lem. Familjemedlem 
90kr och utländsk 
medlemsavgift blir 

350kr från 2019. Det röstas igenom.

Vi har ett sjunkande antal medlemmar. Viss del kan förkla-
ras med sjunkande antal födda valpar. Det är viktigt att vi 
alla kommer ihåg att hjälpas åt. Det är vi alla som tillsam-
mans är klubben! Så tänk på att inte tala illa om klubben 
utan var med och påverka istället.

Vi blickar framåt. Vi har nuet och kan påverka framtiden. 
Gårdagen kan vi inte påverka.

Vi kan konstatera att det är minskade inkomster till klubben 
p g a färre medlemmar och färre anmälda till utställningar.
Det jobbas hårt för att få det att gå runt trots ökande 
kostnader. En väldigt positiv sak är tävlingarna i de olika 
hundsporterna som arrangerats och ger ett bra plus.

Valberedningens  förslag röstades igenom. Den nya valbe-
redningen är:
Anna-Karin Nilsson, sammankallande (nyval)
Mats Andersson (nyval)
Kenneth Bergquist (kvarstår 1 år)

Inga övriga frågor hade inkommit.

Text och foto: Marina Nordholm för  Cavalierbladet

Årets Bragd Cavalier 2017

Diplomen till Bragd Cavalier, Allround Cavalier och 
Förtjänsttecken utdelades vid årsmötet. Diplomen till 
tävlings- och utställningsvinnare kommer att utdelas på 
kvällen den 5 maj i Eskilstuna i samband med utställnings- 
och tävlingshelgen där. 

Ni som inte kan närvara och ta emot det välförtjänta diplomet 
då, lämnar adressuppgifter till 
ordforande@cavaliersallskapet.net så skickas diplomet 
med post till er.

Britt Hjertstrand och Hans Holmberg
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agility resultat

månadens agilitycavalier

RLD N, F, A, M LP1 AGHD 2 AGD 2 Joellys Double 
Puff - Alice
Förare:Marie Sundling
20171208 - Nutrolin Arena, Ag3S, 0 fel, Placering 6/27
20171208 - Nutrolin Arena, Ag3S, 0 fel, Placering 5/25
20171202 - Ulricehamns BK, Ho3S, 0 fel, Placering 16/48
20171202 - Ulricehamns BK, Ho3S, 1,4 fel, Placering 20/45
20171125 - Åtvidabergs HK, Ag3S, 0 fel, Placering 7/20
20171125 - Åtvidabergs HK, Ho3S, 0,3 fel, Placering 9/21

RLD N, F AGD 1,2 AGHD 1,2 Kitune's Zingo - 
Wilma
Förare:Marie Sundling 
20171202 - Ulricehamns BK, Ho3S, 0,23 fel, Placering 14/45
20171202 - Ulricehamns BK, Ho3S, 0 fel, Placering 10/48
20171203 - Ulricehamns BK, Ag2S, 0 fel, Placering 1/23, 
pinne och AGD 2

Mimmidalens Great Little Lord
Förare: Sanna Lundberg
20170819 - Alingsås bk, Agility 1S, Placering 3/21, Pinne
20170819 - Alingsås bk, Agility 1S, Placering 3/20, Pinne
20170820 - Alingsås bk, Hopp 1S, Placering 3/29, Pinne
20171111 - Jönköping bk, Hopp 1S, Placering 2/34, Pinne
20171111 - Jönköping bk, Agility 1S, Placering 4/40, Pinne
20180203 - Ulricehamn bk, Agility 1S, Placering 4/48, Pinne
20180203 - Ulricehamn bk, Agility 1S, Placering 4/47, Pinne

Videnettes Ilonia                                                  Foto: Åsa Kronborg
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Frågestunden

Fråga 1:

Född 1911 i Tampico Illinois.  Familjen kom 
ursprungligen från Irland. 
Var guvernör i Kalifornien. 
Hade kandidat examen i nationalekonomi och 
sociologi. 
Blev skådespelare och hade några biroller i 
stora filmer men endast huvudrollen i B filmer. 
Gifte sig 1940 med Jane Wyman ,skilde sig och 
gifte om sig 1952 med Nancy Davis.
Var Usa's president 1981-1989.

Fråga 2:

Han är född i Detroit Michigan och är en 
känd skådespelaresom var med i en lång-
körare till serie på 80 talet , där han spelar 
en privatdetektiv.  
Började sin bana i reklamfilmer.  
Var duktig basketspelare och kom in på 
universitetet på basket stipendium. 
Var med i filmerna Tre män och en baby 
och Tre män och en lady.  
Spelar även i dramaserien Blue bloods.

Fråga 3:

Personen föddes 1925 i Linconshire. 
Utbildade sig först till kemist men bytte senare 
yrke och utbildade sig till advokat. 
Som kemist var hon med att ta fram nya meto-
der att bevara glass.  
Hon ingick även i den grupp som utvecklade den 
första frysta mjukglassen. 
Blev den första kvinna att leda ett stort politiskt 
parti i Storbritannien. 
Hon kallades för Järnladyn.

Fråga 4:

Hon föddes 1 december 1844 i Köpen-
hamn. 
Fick för hennes klass en enkel uppväxt 
och sydde sina egna kläder. 
Gifte bort med Edvard VI I av Storbritan-
nien.  
Hon var en aktiv person som både gillade 
ridning,dans och skridskoåkning, vilket 
irriterade hennes svärmor Drottning 
Viktoria. 
Hon räknas som den som varit kronprin-
sessa längst.  Hon var även mycket popu-
lär hos allmänheten.  Blev änka 1910 då 
sonen George V efterträder sin far.  
Drog sig tillbaka från det offentliga livet 
1920.

Fråga 5:

Föddes som Gabrielle Bonheur  i Frankrike  1883. 
Hade en hård uppväxt och var en period på 
barnhem. 
I 20 års  åldern arbetade hon bland annat som 
varieteartist. 
Redan 1922 lanserades hennes egen parfym som 
Marilyn Monroe gjorde ikonisk med att säga 
"Vad har jag på mig i sängen ? Bara ........... såklart."
Hon gav oss "den lilla svarta".

SVAR Fråga 1: Ronald Reagan - Fråga 2: Tom Selleck - Fråga 3: Margaret Thatcher - Fråga 4: Prinsessan Alexandra av Wales - Fråga 5: Coco Chanel

Kända personer som har ägt 
Cavalier King Charles spaniel

Fotot: Annelie Rudner

Foto: Katarina Isoluoma-Scholvin
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Har du nyligen skaffat en 
valp eller funderar du på 
att köpa en? Det är ett 
stor åtagande och ansvar. 
Att ha hund kan bli både 
krävande och kostsamt. 
Förbered dig väl så blir 
starten bättre för både 
dig och din hund.

Om man söker en pigg, glad, 
sällskaplig och snäll hund så är 
en Cavalier King Charles Spaniel 
ett perfekt val! Den är en väldigt 
anpassningsbar hund och rät-
tar sig mycket efter sin ägare; 
antingen du lever ett lugnt eller 
aktivt liv. Har man inte haft 
hund förut är cavalieren bra 
som första hund, säger Britten 
Hjertstrand som är uppfödare 
av rasen och har hand om Valp-
hänvisningen i Cavaliersällska-
pet.

Lämna korta stunder
Ta en smekmånad med valpen. 
När valpen har kommit till sitt 
nya hem är det viktigt att du 
skapar kontakt så att den kän-
ner tillit och blir trygg. Lämna 
inte valpen längre stunder un-
der den första månaden. Se till 
att du har någon back up som 
kan hjälpa dig om någonting 
skulle hända eller om du blir 
sjuk. 

När din nya familjemedlem bör-
jar känna sig hemmastadd kan 
du prova att lämna den ensam 

genom att gå till ett 
angränsande rum en 
kort stund eller att 
gå ut med soporna. 
Utöka tiden allt ef-
tersom valpen klarar 
av det. När hunden 
är vuxen brukar den 
kunna vara ensam 
fyra till fem timmar 
per dag, men det är 
förstås individuellt. 

Rasta ofta
Att få valpen rumsren 
innebär att du från 
första början ser till 
att den får göra ifrån 
sig efter att den har 
sovit, ätit och lekt.  En 
del valpar lär sig efter 
några veckor, för andra kan det 
ta lite längre tid. Men räkna med 
att det kan ske en olycka på gol-
vet under det första halvåret. 

Aktivera hunden
Aktivera valpen med enkla 
övningar utan att ställa för höga 
krav. När den är tre till fyra må-
nader kan du gå på valpkurs för 
att lära er grunderna i lydnad 
och lära känna nya hundkompi-
sar så klart! Efter sex månaders 
ålder finns olika inriktningar att 
välja på, exempelvis nosework, 
agility, rallylydnad eller varför 
inte viltspår! Om du föredrar att 

aktivera hunden 
hemma går det 
också bra; kur-
ragömma, cir-
kusövningar och 
kontaktövningar 
gör att den får öva 
på att samarbeta 
och fokusera på 
sin uppgift.

Gör veckokoll
Gå igenom hela 
hunden en gång i 
veckan. Kontrol-
lera ögonen så 
att de inte rinner. 
Passa även på att 

titta och lukta i öronen. Om de 
är smutsiga kan du använda en 
bomullsrondell att torka rent 

med (inte tops). 

Cavalierens päls kräver ofta inte 
så mycket arbete, oftast räcker 
det med att kamma igenom den 
en gång per vecka. Om hunden 
har en kraftigare pälskvalitet el-
ler när de fäller behöver man gå 
igenom pälsen oftare. Vanligt-
vis räcker det att bada hunden 
ungefär en gång per månad, om 
man inte ställer ut för då kan 
det bli oftare. 

Vänj din valp att du får hantera 
tassarna, det kommer att under-
lätta kloklippningen framöver. 
Klipp klorna två till tre gånger 
per månad och se samtidigt över 
trampdynorna. Om de är torra 
kan de behöva smörjas in med 
en tassalva.

För att hunden ska ha en fin 
tandstatus under lång tid krävs 
det att du borstar din hunds 
tänder, helst varje dag. Börja 
borsta mjölktänderna direkt, 
precis som på ett litet barn! Det 
finns hundtandkräm som du kan 
använda för att underlätta tand-
borstningen. Den smakar nämli-
gen väldigt gott för din hund!

-Lycka till att få en bra start på 
relationen mellan dig och din 
hund! 

Text: Pia Forsberg

Ta en smekmånad med valpen

Kajsa (Cavadiors Song for Jolee)      
Foto: Kenneth Bergqvist

Elsa (Cavadiors Falling in Love)           Foto: Elin Forsberg
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trickskolAN

Trickskola 
med Lexi och Allan

Lär din hund att berätta hemligheter för dig 
med dessa fyra steg! Du behöver gott godis i 
små bitar och eventuellt en klicker (frivilligt). 
Träna små korta pass åt gången! Det finns 
även en film till instruktionerna på Cavalier-
sällskapets YouTube kanal: 
”Cavaliersällskapet SCKCS”.
Steg 1: Nosetouch
Det första hunden behöver lära sig för detta tricket är 
”nosetouch”, det vill säga att trycka nosen mot din hand-
flata. Lättast är att lära detta med en blandning av lockande 
och ”shaping”, genom att du håller fram handflatan och gör 
den intressant för hunden och sedan belönar minsta lilla 
intresse mot den. Om hunden inte visar något intresse alls 
kan du hjälpa till och röra handen närmare mot hunden och 
belöna. 
Ju mer hunden intresserar sig, desto mer begränsar du vad 
som leder till belöning och till slut är det bara att närma sig 
med nosen som ger belöning och snart kommer hunden
dutta i handen - då blir det jackpotbelöning! Fortsätt på 
detta steget tills hunden är såpass säker att den gör rätt 
9/10 gånger när du håller fram handen.

Steg 2: Flytta handen
Nästa steg blir att börja flytta handen åt olika håll för att 
generalisera beteendet och när hunden har börjar förstå 
även det kan man börja flytta handen uppåt mot örat. Bero-
ende på hur du sitter behöver hunden sätta upp tassarna på 
benet eller liknande för att nå upp. Det kan då behövas lite
extra lockande och stor belöning för att hjälpa till vid det 
steget. Ett tips här är att vara noga med belöningsplace-
ringen, det vill säga var du belönar. Du får mycket gratis om 
du belönar nära handen och när handen närmar sig örat, 
belöna precis vid örat!

Steg 3: Hålla kvar
För att det ska bli ett färdigt trick behöver hunden kunna 
hålla kvar nosen en stund på handen. 
Detta tränas lättast in separat från örat först. Om hunden är 
van med klicker eller en specifik belöningssignal underlät-

tar det här. Det man gör är helt enkelt att millisekund för 
millisekund dra ut på klicket/signalen och få hunden att 
hålla kvar längre och längre. Är hunden van att träna på 
detta viset innan kan det gå ganska fort, men annars krävs 
väldigt små steg och lite tålamod innan poletten trillar ner! 
Ge inte upp här! Ta små steg och dröj på belöningen pytteli-
te åt gången, hinner hunden släppa innan du belönar uteblir 
belöningen, men gör det ännu lättare nästa gång så hunden 
lyckas för att den inte ska tappa intresset och självförtroen-
det!

Steg 4: Lägg ihop och lägg på kommando
Sista steget är att lägga ihop hålla kvar med att söka sig till 
örat. När hunden börjar förstå vad den ska göra och den 
söker sig till örat mestadels av gångerna när du håller fram 
handen kan man lägga på ett kommando. Då säger du helt 
enkelt ditt valda ord precis när hunden nuddar handen
vid örat gång på gång och snart har hunden lärt sig vad 
ordet betyder! Jag har valt ordet ”viska” men det kan vara 
precis vilket ord du vill! 

Lycka till!

Text och foto: Rebecca Wilson

”Viska”

I det här numret börjar vi med en ny serie - lär din hund roliga trick. 
I samband med varje tidning kommer även en film att publiceras på 

Cavaliersällskapets YouTube kanal, med hur man lär in tricket. 
Du hittar den genom att söka på Cavaliersällskapet på www.youtube.com.
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Jag och min cavalier
JAG OCH MIN CAVALIER

I varje nummer av Cavalierbladet snackar vi hund med cavalierägare vi träffat under någon av våra aktiviteter.

Stockholm hundmässa 16 december 2017

Vad heter ni och er hund?  
Pia, Magnus, Irma och hunden heter Leia.

Hur gammal är er hund? 
3 år.

Hur ser er hunds vardag ut?  
Leia går på dagis i närheten av där vi bor. Annars hänger 
hon med i vårt tempo, tar vi det lugnt så tar hon det lugnt 
och är vi aktiva så är hon aktiv. 

Vilken är favoritmaten?  
Hon har ju sin hundmat. Men, hon älskar att få en kyckling-
bit – det är en favorit. Och lamm gillar hon… och köttfärs, rå 
köttfärs!

Vilken är favoritplatsen?  
Hon vill gärna ligga så hon ser oss. Hon har en Emma-fåtölj 
i köket där hon gärna ligger, där håller hon koll. Men om 
någon går och sätter sig kommer hon och sätter sig i knät. 
Så favoritplatsen är nog att sitta i knät. 

Vad gillar er hund? 
Hon gillar att jaga boll. Små tennisbollar. Eller pinnar. Alltid 
när vi är ute och går hittar hon en pinne som hon bär hela 
vägen hem. 

Vad gillar er hund inte? 
[I kör] Hon gillar inte att vara ute när det regnar. 

Vad är er hund bra på, kan er hund några tricks? 
Hon är ganska lättlärd. Sitt, ligg, snurra, spela död. Och hon 
är ganska bra på att vänta. På kvällen får hon ett tuggben 
och då sitter hon och väntar när de gömmer det och att de 

ska säga ”sök”. Och har de någon gång glömt att säga till så 
sitter hon bara där och väntar. 

Vad har din hund för ovanor? 
Hon är en fantastisk hund och har inga dåliga sidor.
Håller ni på med någon träning eller sport tillsammans? 
Vi brukar ha agilityhinder i trädgården på sommaren och 
det gillar hon. Och även på Nacka brukshundsklubb har de 
lite hinder som hon har provat på. Och hon gillar det.

Vad är det bästa med att ha en cavalier? 
Allt. De är så 
lätta. Deras 
sätt. De är 
så trev-
liga liksom. 
Kommer 
det gäster, 
barn eller 
de som är 
ovana med 
hundar. Hon 
rusar inte 
fram utan 
går fram för-
siktigt och 
hälsar på 
folk. De är 
små behän-
diga, mjuka 
och gosiga 
sällskaps-
hundar. 
Snällaste 
och finaste 
rasen.

Stockholm hundmässa 17 december  2017

Vad heter ni och era hundar?  
Maria och jag har Pilen och Conny. 
Jag heter Ann-Kristin och har Lillemor och Malin.

Hur gamla är era hundar? 
Maria: Pilen är 8 år och Conny 5 år. 
Ann-Kristin: Lillemor är 5 år och 8 månader och Malin är 15 
månader. 

Hur ser era hundars vardag ut? 
Maria: Det är ju mycket promenader sedan är det träning. Jag 
tränar rallylydnad med båda. De är hemma på dagarna.
Ann-Kristin: De är hemma några timmar själva på vardagarna. An-
nars är det mycket promenader och träning med rallylydnad. 

Vilken är favoritmaten? 
Ann-Kristin: Har precis börjat lägga till en mush-köttbulle i maten, 

annars får de kallpressat foder. Det tycker de om.
Maria: Jag ger mush-bullar och torrfoder. Det gillar de. 

Vilken är favoritplatsen? 
Båda: I närheten av matte.

Vad gillar era hundar? 
Maria: Conny är en sådan som gillar att spåra och Pilen han är 
älskar att jaga fåglar.
Ann-Kristin: Leka (Malin). Annars bara vara. Bara de får vara med 
ut i naturen och fjällvandra. 

Vad gillar era hundar inte? 
Båda: Att borsta tänderna. 

Vad är era hundar bra på, kan de några tricks? 
Ann-Kristin: Det är det vanliga sitt, ligg och sådant. 
Maria: Det är ju mycket tricks när du tränar rally, snurra och så. De 
tycker de är roligt.

Vad har era hundar för ovanor? 
Maria: Pilen tuggar på Connys öron. Pilen har nog inga ovanor. 
Ann-Kristin: Malin tuggar på Lillemors öron. Lillemor har inga 
som jag kan komma på.

Håller ni på med någon träning eller sport tillsammans? 
Båda: Rallylydnad

Vad är det bästa med att ha en cavalier? 
Maria: Jag har alltid haft stora hundar förut, men kan inte ha det 
längre. Men cavalieren är en stor hund i ett litet format. Du kan 
göra precis vad du vill, vandra, cykla, ja du kan göra allt. 
Ann-Kristin: De är allround. Jag har varit på fjällvandringar med 
Lillemor och de andra hundar jag haft, och det är ju inga problem. 
De släpps lös på fjället. Min äldsta hon for iväg och spårade renar 
och två gånger drev en hel renflock.
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Lite av varje
We are the champions...

Läsarbilder - vår underbara ras

2017-10-10 blev Mixangels Riona (Tindra)
Viltspårs champion

Foto: Anna-Karin Lind

Foto: Marie Nilsson

Foto: Angelica Palmér

Foto: Annelie Rudner

Foto: Annelie Rudner

Foto: Åsa Kronborg

Foto: Angelica Palmér

Foto: Sahar Jalileh Vand

                                                    Foto: Ylva Holst
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utställning

Barn med hund på Upplands Väsby utställningen nu i Februari. Här nedan ser ni 5 glada tjejer som var jät-
teduktiga på att visa hund - deltagande tjejer Linnéa Bergqvist, Enya Eklund, Ida Björklind,  Amanda Holtz 
och Elina Holtz.

Upplands Väsby 
Stockholms hundsportscentrum - lördag den 10 Februari 

Officiella utställning, 58 anmälda hundar. 
Domare: Michelle Chapman

Text och foto: Helena Karlsson

Bir valp Cavazinas Biwa Pearl, Bim valp Cavazinas 
Black Pearl

Bir Pascavale Winnroc Blanche  och Bim Magic Charm’s Fourcade 

Bir veteran Gloryenz Love'n Hope och Bim veteran 
Emperix Expression Of Wales 

Bästa Hane
1. Magic Charm’s Fourcade med 

Cert Bim
2. Gentleline's Watch N' Learn 

med R-Cert
3. Emperix Merrick 
4. Trollsångens Kr Citron-Lakrits

Bästa Tik
1. Pascavales Winnroc Blanche 

med Cert Bir
2. Gentleline’s Seduction 
3. Gloryenz Love'n Hope med      

R-cert
4. Solero's First Love
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my dog
My Dog  2018

Nordens största hundmässa My Dog i Göteborg ägde rum precis som vanligt i början av 
januari. I fyra dagar representerades vår fina ras på rasklubbstorget. Tack vare några 
engagerade medlemmar i Cavaliersällskapet kunde vi även i år informera och presente-
ra Cavalieren där. Och många besökare hade vi! Det var människor i alla åldrar, ensam-
stående och familjer, och med stor variation på frågorna.  Vissa skulle skaffa sin första 
hund och andra hade haft cavalier i många år. Några kom bara för att prata lite och vissa 
hade många frågor, och så de som inte har hund men vill klappa och mysa med hundar-
na. Cavalieren är en söt, social och glad ras som verkligen lyckas charma de allra flesta!
Förutom rasklubbstorget visades fina cavalierer i utställningsringen. På My Dog kunde 
man också se olika shower, föreläsningar och prova och shoppa saker både till hund och 
ägare. 

Text: Cecilia Ekdahl.
Foto: Lotta Roos, Monika Lang
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Stockholm hundmässa
Stockholm Hundmässa - 16-17 december 2017
Lite kort från Cavaliersällskapets monter på hundmässan i Älvsjö.
Tema var Viking detta år, så vi fick hjälp av Ann-Therese att virka hundarnas mössor. 
Malin Flood tog hand om Rasparaden.   Text: Helena Karlsson Foto: Rebecca Wilson

Malin, Lexie och Pollie

Det är jobbigt att 
jobba hela dagen och 
då går det bra att vila 
lite varstans...

Lexie är en riktig liten 
viking!
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lo östra
Cavalierpromenader i Stockholm
I Östras lokalområde har vi haft tre cavalierpromenader i Stockholmsområdet sedan sist. 
Sista söndagen i november hade vi en promenad i Älvsjö friluftsområde på norra sidan. Ett femtontal 
glada cavalierer med människor promenerade i motionsspåret och avslutade med gemensam fika på 
caféet i den gamla villan där hundar är varmt välkomna. 

I trettonhelgen hade vi en extrainsatt promenad i Grimstaskogen i västra Stockholm. Det var ganska 
kallt, men tyvärr hade all snö smält bort, så det blev ingen lek i snön. De tio cavaliererna verkade glada 
i varje fall. Två av dem blev väldigt förtjusta i varandra – Astrid och Romeo kunde inte ens promenera 
bredvid varandra utan att brottas. När vi gått rundan i skogen satte vi oss på några nedfallna stockar 
och fikade tillsammans. 

Sista söndagen i januari hade vi en promenad i Nackareservatet i södra Stockholm. Malin, som är 
promenadansvarig, var hemma sjuk denna dag så Rebecca tog hand om promenaden. Vi var ett gäng 
med ett tiotal cavalierer som kämpade oss runt i den slaskiga halkan. Med samling vid Markuskyrkan 
gick vi bortåt golfklubben till. Vi passade på att släppa hundarna i rastgården vi gick förbi, men vädret 
var tyvärr inte det bästa, det var total isbana där inne. Vi fortsatte därför bortåt och avslutade med en 
fikapaus vid golfklubben innan vi började leta oss tillbaka igen.

Text och foto: Malin Flood och Rebecca Wilson
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LO övre norra

BPH
Nytt och spännande i vår är att Cavaliersällskapet anordnar 
BPH (Beteende- och personlighets-beskrivning hund) för 
endast cavalierer den 20/5 2018 i Nordmaling (Strandvallens 
Hundskola) - boka in datumet redan nu! 
Anmälan sker via formuläret på Strandvallens hundskola, gå in 
på länken: 
http://www.strandvallenshundskola.com/bph-anmalan.html 
och anmäl dig. Ange vid anmälan om du inte vill ha skott. 
Pris: 850:- / per hund 
Antal: Minst 6 och max 10 st hundar 
Anmälan ska vara inne och betald senast 1 april - sedan släpps 
platser till andra intresserade. 
Läs mer om BPH här: 
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-
personlighetsbeskrivning-hund-bph

Foto: Ewa-Marie Öderyd

Hjärtdag i Luleå
Fredag 19 Januari bokade vi upp 3timmar 
hos Djurkliniken i Luleå för att våra 
medlemmar skulle få hjärtundersöka sina 
cavalierer till förmånligt pris och till förmån 
för rasen.

15 Cavalierer kom med sina hussar och 
mattar. Många stannade länge för att fika 
och prata, det är så trevligt att träffas! 

På bilden lyssnar vår duktiga veterinär 
Elisabeth W Hansen på Paavos hjärta.

Jag vill passa på att tacka Djurkliniken i 
Luleå för fint samarbete & såklart alla som 
anmäler och kommer, utan er blir det inga 
aktiviteter!

Ewa-Marie
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lo gävle-dala
Vinterträff vid Naturens Hus i Örebro

En kall men vacker söndag innan jul träffades många cavalierer med deras familjer vid Naturens Hus i 
Örebro. Efter en uppfriskande promenad vid sjön så bjöds det på hembakat till både två och fyrbenta 
lika uppskattat av alla. Tack till Therese som anordnade träffen.
Text och foto: Maria Fredzell
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LO södra

Foto: Pia Rundquist

Dags för PLAY DATE och HJÄRTKOLL - 21/4
Vi träffas för lek o skoj i vår stora rasthage. Mattar o hussar kan ta en fika eller en korv till en låg kostnad - 

överskott går till Cavaliersällskapet.
Veterinär Lena Danielsson kommer till vår Playdate i Osbyholm och tar hjärtintyg till en reducerad 

kostnad -
200kr för cavalierer från 3år,  under 3 år 250kr och medlem i Cavaliersällskapet. Icke medlem 250kr. 

Anmälan för hjärtintyg görs på min mail piarundquist@hotmail.com
Skriv hundens namn och ålder
Ditt namn och telefonnummer

Senaste anmälningsdag är 11 april

Med vänlig hälsning,
Pia Rundquist

Foto: Ann-Cristin Antonsson

Den 15 juli 2018 kl 12.00 blir det 
Cavalierträff i Skillinge Nättraby

I år fokuserar vi och hoppas på att så många som möj-
ligt hjärtundersöker sin cavalier. Vår veterinär "Nina" 
Zinaida Turkic, erbjuder till reducerat pris att lyssna 
på era cavalierers hjärtan och vill ni vaccinera så gör 
hon även det. Kostnad för hjärtkoll är vid detta tillfälle 
endast 250 kr samt 250 kr för vaccination. Om du dess-
utom har en cavalier över 3 år och är medlem i 
Cavaliersällskapet subventionerar klubben med 50 kr. 
Kostnaden blir då endast 200 kr för hjärtkoll! 
Medlemskort ska kunna uppvisas.

Passa på att hjärtkolla din cavalier nu! Det är mycket viktigt för 
rasen att så många som möjligt testar för att vi ska få vetskap om 
hur det ser ut för vår underbara ras. 

Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år, dvs veterinär fyller 
i blankett om hjärtstatusen och blanketten skickas sedan till SKK. 
Läs mera på: http://www.cavaliersallskapet.net.

Vi kommer som vanligt också ha Prova-på aktiviteter av olika slag, 
pälsvård, tipspromenad, lössläpp för de som vill och en massa 
cavaliersnack. Notera att i år blir det ingen försäljning av fika, korv 
och dylikt. Så - ta med matsäck. Det finns bord och stolar och filtar 
eller så tar du med dig egen filt om du vill.

Vi har plats för husbilar och husvagnar för den som är sugen på att 
vara kvar.

Anmälan görs till Anki via mail anki.hund@outlook.com

Varmt Välkomna!
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Lo södra

BPH 
21 oktober 2018 på Örkelljunga Hundcenter
Max 10 deltagare
Anmälan skickas via e-post till ken.lundahl42@gmail.com
Vid eventuella frågor ring 070-887 2909 eller maila.
Vid anmälan efter 21/7 garanteras inte plats utan man kan då 
eventuellt erbjudas plats på annat datum istället. Först till kvarn...

Uppgifter som behövs vid anmälan:

• Hundens namn och registreringsnummer
• Chipnummer
• Ägarens namn och bostadsadress
• Ägarens telefonnummer
• Ägarens e-post adress
• Klubbtillhörighet t ex SKK, SBK, rasklubb, specialklubb

Vid anmälan anges om tik eventuellt riskerar att löpa.
Cavaliersällskapets kontaktperson, Pia Rundqvist, 070-9943763

Välkomna!

Lo västra

Välkommen till Hundstället i Knätte
lördag 5/5 kl. 12:00-15:30

Föreläsning om berikning, aktivering och hundens mentala hälsa.
Hundarna är välkomna in i teorisalen!

Vi går en gemensam aktiveringspromenad och tränar hundarna i ”tricks & trams”.
Att ha roligt med sin hund är kul!
Tid även för frågestund. Fika ingår.

Varmt Välkomna!
Annika Larsson 

Specialiserad Hundpsykolog

Läs mer på www.hundstallet.nu 
070-654 2013

Följ vägbeskrivningen på hemsidan! Kör man på GPS är det svårt att hitta!

Pris: 150 kr (icke medlem i Cavaliersällskapet 250 kr), begränsat antal platser!
Frågor och anmälan till Cecilia: 073-657 0314, mollganmilla@gmail.com
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ÖVRE NORRA
LOKALOMBUD
Vakant

KONTAKTOMBUD
Ewa-Marie Öderyd
Gällivare
Tel: 070-270 80 84
ewa-marie@cavaliersallskapet.net

Eva Grahn
Lövånger
Tel: 0913-21113, 072-571 74 74
eva.grahn@hotmail.com

Mari Lundborg-Sjöstedt
Lövånger
Tel: 070-282 09 93
mari@cavaliersallskapet.net

Carina Karlsson, Umeå
Tel. 070-6875859
carikar1960@gmail.com

Hej på er alla Cavalierälskare i Övre Norra 
Sverige!

Vi vill tacka Lotta Boström för din tid som 
kontaktombud i Övre Norras lokalområde 
och samtidigt välkomna Carina Karlsson 
som Lottas ersättare. Vi tackar också 
Ewa-Marie Öderyd som har avgått som 
lokalombud, men fortsätter att verka som 
kontaktombud.  Detta betyder alltså att 
vårt lokalområde står utan lokalombud. 
Är du intresserad av att bli lokalombud så 
hör av dig till någon av oss kontaktombud 
för mer information.

Vi har i januari arrangerat en ”hjärtdag” i 
Luleå där 15 Cavalierägare tog chansen att 
ta ett hjärtintyg till reducerat pis. Det var 
god uppslutning och det känns jättebra. Vi 
planerar även att arrangera en likadan dag 
i Skellefteå framöver. 

Cavvis-gänget i Umeå är i gång med 
promenader och andra aktiviteter. Cavvis-
gänget i Skellefteå kommer också att träf-
fas framöver. Hjärtligt välkomna till dessa 
träffar. Det är hur kul som helst! Ju fler 
som kommer desto roligare!

Tyvärr blir det ingen Cavalierspecial här 
uppe i år. Detta beror på att styrelsen pga 
ekonomiska skäl valt att plocka bort vår 
utställning i år. Vi hoppas på att få möjlig-
het att arrangera den igen år 2019. Så om 
vi vill ha utställningen åter måste vi vara 
ett gäng som tar på oss det arbetet. 
Håll koll på våra aktiviteter på hemsidan 
och Facebook. Nyheter kommer upp på 
hemsidan, Lokalområde Övre Norra, eller 
på facebooksidorna: Cavaliersällskapet 
Övre Norra, Cavvis gänget i Skellefteå 
och Cavvis-gänget i Umeå. 

Tveka inte att höra av er till oss om ni 
undrar över något, eller om ni själva vill 
ordna någon aktivitet, kanske en prome-
nad eller liknande. Eller du kanske har 
förslag eller önskemål på aktivitet som du 
vill att vi ordnar.
Hoppas vi ses på våra träffar och aktivi-
teter!

Hälsningar från oss kontaktombud
Mari Lundborg-Sjöstedt, Eva Grahn, 
Carina Karlsson & Ewa-Marie Öderyd

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Hoppas ni alla haft en skön vinter 
med härliga promenader och bus i 
snön. Mina cavalierer älskar verkli-
gen vinter och vill aldrig komma in 
när ny snö fallit.
Snart drar nya träffar med prome-
nader igång i området.Förslag på 
önskade aktiviteter motas gärna 
och även av er som bor i andra 
delar än Örebro med omnejd i 
området. Möjlighet att utföra 
BPH i samarbete med Örebroläns 
kennelklubb kommer finnas under 
året men i skrivande stund är ej 
datumen bokade. Det planeras 
även in en hjärtkoll till rabatte-
rat pris tillsammans med Örebro 
smådjursklinik under våren. Besök 
hemsidan eller vår Facebook 
grupp för mer information längre 
fram.

Önskar er alla en fin vår med långa 
ljusa kvällar. Maria

NEDRE NORRA
LOKALOMBUD
Eva Zachrisson
Geresta 122
87296 Bjärtrå
0702668261 (sms om inget svar)
eva@elvendream.se

KONTAKTOMBUD
Berta Åström, Själevad
Tel: 070-215 02 42
berta.astrom@hotmail.com

Ann-Britt Österberg, Själevad
Tel: 0660-37 66 96
annbritt.sterberg@telia.com

Erika Olsson, Sundsvall
Tel: 073-514 14 65
erika.olsson@archstreet.se

Karin Sahlén
Stensätter 215
87391 Bollstabruk
Tel: 070-6797392
karin.sahlen@telia.com

Lokalspalten

Foto: CarinaAnklev
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VÄSTRA
LOKALOMBUD
Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås
Tel: 073-657 03 14, 033-13 87 01
cecilia@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Maria Warg
Gustaf Lovéns gata 18
652 26 Karlstad
Tel: 070-582 65 77
maria.warg@bahnhof.se

Lotta Roos
Televisionsgatan 2a
421 35 Västra Frölunda
Telefon: 0703-28 56 02
lottaroos@live.se
www.lottaroos.se

Utställningsansvarig:
Christine Edvinsson 
Fåglabo Stenkullen 
514 95 Grimsås
 070 -2574431, 0325 -74430
rescuefoppa@gmail.com

Kära cavaliervänner! 

Vi tackar Ewa Palmé Mohlin som 
avgått som lokalombud och öns-
kar allt gott! Välkommen Cecilia 
Ekdahl som nytt lokalombud! 
Tillsammans fortsätter vi med våra 
roliga aktiviteter i lokalområdet 
VÄSTRA! 
Promenad med fika den 17 och 24 
mars på Näset, Västra Frölunda, 
mer info Lotta. Den 2 april Påsk-
träff i Borås, mer info Cecilia. 
5 maj blir det en halvdag på Hund-
stället i Knätte, utanför 
Ulricehamn, där vi bjuds en 
föreläsning om hundens mentala 
hälsa. Annika Larsson, hundpsy-
kolog kommer att hålla i föreläs-
ningen, aktiveringspromenad och 
hundträning 
(www.hundstallet.nu), mer info 
Cecilia.
Promenad på Tippen, Fiskebäck, 
den 26 maj och 16 juni, mer info 
Lotta. 
Håll utkik på hemsidan och vår 
Facebooksida Cavaliersällskapet 
Västra. 

En härlig vår önskar Cecilia, Maria, 
Christine och Lotta. 

SÖDRA
LOKALOMBUD
Katarina Widebrant
Gagnekulla 118
370 30  Rödeby
0455-36 11 66, 070-526 11 66
katarina.widebrant@gmail.com

KONTAKTOMBUD
Maria Emmes, Jönköping
Mobil: 070-756 55 48
maria.emmes@gmail.com

Pia Rundquist
Osby3518
24293 Hörby
Mobil: 070-994 37 63
piarundquist@hotmail.com

Hej på er allihop!

Äntligen drar det mot ljusare och 
varmare tider. Vilket innebär att vi blir 
ännu mera sugna på att hitta på kul 
saker med våra Cavalierer.

Vi i Södra har just nu två stor träffar 
inplanerade. Playdate i Osbyholm den 
21 april och Cavalierträffen i Nättraby 
den 15 juli. På båda träffarna finns 
möjlighet att ta hjärtintyg till förmån-
liga priser. Missa inte den möjligheten 
att göra en insats för vår ras samtidigt 
som ni hittar på något kul med era 
hundar. Inbjudan till dessa båda hittar 
du på annan plats här i bladet.

Den 21 oktober är det BPH i Örkel-
ljunga. 10 platser vikta för Cavalie-
rer. Missa inte den chansen. Även 
angående denna hittar du mer info på 
annan plats i bladet. 

Det kommer säkert fler aktiviteter 
under våren men de flesta av dem 
planeras med lite kortare varsel, håll 
utkik i facebookgruppen och på hem-
sidan så att du inte missar något!

Jag ska även försöka få till en prome-
nad/träff hos Askunga Dovvilt under 
våren. De träffar vi har haft där har ju 
varit väldigt uppskattade. Om och när 
annonseras i facebookgruppen och på 
hemsidan.

Ha det gott med era pälsklingar så ses 
och hörs vi!
Kina

lokalspalten



utställning

Medlemskap i SCKCS är obligatoriskt.
Årsavgift:    290:-. 
Familjemedlem:         70:-. 
OBS! Den/de som står som ägare till hunden skall vara medlem. 
Angående medlemsskap kontakta SKK på
medlem@skk.se eller via telefon: 08-795 30 50

Ordinarie anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 180:-
Juniorklass 9-18 månader   290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Öppen klass 15 månader >  290:-
Championklass    290:-
Veteranklass (över 8 år)  100:-

Förhöjd anälmnigsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 240:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-
Unghundsklass 15-24 månader 350:-
Öppen klass 15 månader >  350:-
Championklass    350:-
Veteranklass (över 8 år)  160:-

Anmäl:
Länk finns under varje utställning på Cavaliersällskapets hemsida 
till SKK:s internetanmälan. Annars gå direkt via SKK:s hemsida.

Du kan även anmäla dig genom att använda SKK:s tresidiga 
blankett (en för varje hund, första sidan räcker). Betala samtidigt 
in anmälningsavgiften till Bankgiro 580-7888. För betalningar 
från utlandet gäller IBAN SE0780000815059131483514 och 
BIC SWEDSESS. Hela blankettsetet skickas till:
Berith Uhlén-Svensson
Staborg
Annabovägen 6
439 72 Fjärås
Tel: 0300-545 146 (vardagar kl 13-18)

OBS! För sent inkomna anmälningar och betalningar returneras! 
Din hund är anmäld först sedan både anmälan och anmälnings-
avgift inkommit. För fullständiga utställningsregler hänvisas till 
www.cavaliersallskapet.net och www.skk.se.

VIKTIGT! LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER TILL UTSTÄLLNING!

Borås
30 juni 2018

Eslöv
23 september 2018

Sundsvall 
7 oktober 2018

Askersund
11 augusti 2018

Eskilstuna
6 maj 2018

Eskilstuna
5 maj 2018

Din ägare sätter samma  
värde på dig hela livet.  
Vi med.

Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Agria Veterinärvård ger din hund trygghet livet ut:  
ersättningsbeloppen minskar inte när hunden blir äldre. 
Försäkrar du din valp innan den blir fyra månader får du  
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året.

På grund av sjunkande anmälnngssiffror samt ökade kostnader, har styrelsen varit tvungen 
att vidta vissa åtgärder med vår utställningskalender för 2018. 
Vi har efter godkännnande från kennelklubben bestämt att ta bort tre utställningar, 
Leksand, Piteå och Växjö, eftersom dessa har orsakat stora förluster för verksamheten under 
2017. Vi försöker nu reda ut detta under 2018 för att Piteå och Växjö ska återinföras 2019. 
Detta var inget lätt beslut och vi är verkligen ledsna för att behöva vidta sådana drastiska 
åtgärder.

Antalet anmälningar går ner på alla raser både på rasspecialerna och SKKs utställ-
ningar. Men tänk på att för varje anmäld hund till SCKCS specialer så går 10 kr till 
hjärtfonden, vilket är välbehövliga pengar nu när vi satsar extra mycket på att få så 
många cavalierer som möjligt hjärtundersökta.
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S k r ä d d a r s y d d a  f o d e r  f ö r  r a s h u n d a r

B R E E D  H E A L T H  N U T R I T I O N

Så mycket mer 
  än bara en hund

Så mycket mer än
         bara en foderbit

Skräddarsydd för cavalier

Din cavalier är unik, vi på Royal Canin har tänkt på det – den förtjänar en 
skräddarsydd kost anpassad efter rasens specifi ka egenskaper. 

Så mycket mer än bara en foderbit. Form, textur och storlek i en unik 
kombination gör foderbiten specifi kt anpassad för cavalier.

Om tidningen är obeställbar vill vi ha tillbaka 
den med uppgifter om den nya adressen till:
Cavalierbladet
c/o Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand
660 52 Edsvalla

POSTTIDNING B


