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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 drygt 1 800 
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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Borås Utställning                              8 
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Hildas Agilityskola                          12
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Små tips                                15             
Aktiviteter lokalområden              16
Lokalspalten               24
Utställningar 2018-.2019              26

INNEHÅLL

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.



4

sckcs

Ordförande har ordet
Hej alla Cavaliervänner !
Jag hoppas att alla har haft en härlig och 
avkopplande sommarledighet, även om det 
makalöst varma vädret faktiskt varit påfres-
tande för såväl oss som våra fyrbenta vän-
ner. Ni som följer Facebook har nog noterat 
att många cavalierägare låtit sina hundar 
svalka sig i vattnet denna sommar. Förutom 
svalka så är ju simning också en nyttig fysisk 
träning för hunden!

Klubben erbjuder medlemmarna många 
tillfällen till intressanta aktiviteter med sina 
cavalierer. Bl a promenader/träffar, tema-
dagar, kurser, föredrag, officiella och inof-
ficiella utställningar/tävlingar. Genom att vi 
är en specialklubb i Svenska Kennelklubben 
har vi också möjligheter att utöva en eller 
flera av de starkt växande tävlingssporterna. 
Lydnadsprov, Rallylydnad, Agility, Free-
style och Nosework är exempel på populära 
hundsporter vilka såväl är spännande för oss 
hundägare som stimulerande för våra cava-
lierer.

Nosework är perfekt för dig som vill göra 
något kul och stimulerande för din cavalier 
och kunna träna hemma utan krångliga el-
ler dyra redskap. Nosework handlar i första 
hand om att ha roligt med sin hund genom 

att låta den nyttja sitt fantastiska luktsinne. 
Sporten går ut på att hunden söker efter 
specifika dofter i olika miljöer. Vi anordnar 
för första gången ett klubbmästerskap samt 
en officiell tävling i Nosework i höst och våra 
ambitioner är att det blir årliga återkom-
mande aktiviteter. Vi har flera Nosework 
entusiaster i klubben som kan hjälpa er på 
traven.

Det är nu aktuellt att föreslå kandidater till 
Cavaliersällskapets årliga utmärkelser som 
grundas på nomineringar. Jag är övertygad 
om att det finns flera väl meriterade kan-
didater så passa på att skicka förslagen till 
styrelsen. Statuter och regler för våra ut-
märkelser finns på vår hemsida, http://www.
cavaliersallskapet.net/om-cavaliersallska-
pet/styrelse/arbetsordning/

Önskar alla en trevlig och lyckosam höst!

Hälsningar
Hans 

VALPINTRODUKTIONER 
18/5 till 31/8 2018

Kennel Evamirs, Eva Grahn
Kennel Milltracs, Karin Millestu

Kennel Guldlockarna´s, Ingela Larsson
Kennel Festivitas, Marie och Roger Karlsson

Kennel Cavadior´s, Tina och Kenneth Bergqvist
Kennel Knattings, Eva Holmberg
Kennel Minimax´s, Bibbi Franzén 

Kennel Toftas, Birgitta Persson
Kennel Pick Me Up, Monica Grandin Högberg

Kennel Solers´s, Mia Björklind
Kennel Hejastugans, Susanne Viberg

Kennel Cavaliertorpets, Gun-Britt Johansson

Hjärtligt Tack Birgitta Persson, 
Toftas Kennel!

Birgitta skänker sin unika samling av 
Cavalierbladet, från klubbens start 1972 

till dags datum, till Svenska Kennel-
klubbens bibliotek. Vi är mycket glada 

och tacksamma för detta generösa 
initiativ av Birgitta som blir en sam-

lad dokumentation av händelser mm i 
klubbens historia och en möjlighet för 
klubben att fortsätta samlingen med 
kommande nummer av medlemstid-

ningen.

Styrelsen för Cavaliersällskapet
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Toftas Kennel!
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klubbens historia och en möjlighet för 
klubben att fortsätta samlingen med 
kommande nummer av medlemstid-

ningen.

Styrelsen för Cavaliersällskapet
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31 oktober 2018 är SISTA MANUSDAG för
CHAMPIONBOKEN, DEL 3

Grunduppgifterna i championboken är klara och sammanställningen till tryck-
original pågår för fullt. Vi planerar utgivning av boken i början av 2019.

Foton saknas dock på några hundar som blivit 
svensk champion 2002–2016. 

Vi vädjar därför till ägarna av dessa hundar att skicka in foton snarast 
möjligt, i annat fall blir det siluetter på de hundar vi saknar foton på.

Skicka foton till ullabritta_i@yahoo.com. Skriv hundens namn på ämnesraden i 
mailet så är det lättare för mig att hitta bland alla mail. Har du flera hundar, välj 

ett namn.
Om du har ytterligare frågor eller undrar över något avseende Championboken, 

kontakta UllaBritta Ideryd Tel: 0926–10545 eller 070–6478935 

Cavaliersällskapets styrelse välkomnar
samtliga medlemmar i Lokalområde Övre Norra till ett infor-

mations- och dialogmöte

21 oktober kl 13-18 på Scandic Hotell Skellefteå
(inkl lunch och eftermiddagsfika som Cavaliersällskapet bjuder på)

Vi behöver Din anmälan om deltagande för att kunna boka lämplig lokal samt 
antal lunch och fika. Anmälan skickas till Eva Grahn, eva.grahn@hotmail.com, 

senast 7 oktober.

Syftet med mötet är att vi ska ha en öppen och konstruktiv dialog om hur vi ge-
mensamt kan utveckla aktiviteter, öka medlemstillväxten mm i Lokalområdet.

Vi vill att ni skickar in frågor, synpunkter och förslag bl a på idéer om lockande 
aktiviteter, förslag på hur vi kan jobba med medlemsrekryteringen, hur ni ser 

på utställningstillfällen mm.
Skicka till Eva Grahn, eva.grahn@hotmail.com, senast 7 oktober.

Välkomna!
Hans Holmberg, Ordförande
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Avel och Hälsa

HjäRTKOLLADE cAVALIERER
Gå gärna in på vår webbplats och kika på våra listor över 

hjärtkollade cavalierer. Vi har även 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

5 goda skäl att köpa en rashund
Det finns många fördelar med att köpa en rashund - att du vet vad du får, gör ett tryggt köp, tar steget in i en 
härlig gemenskap, uppfödaren är ansluten till Svenska Kennelklubben och att du stöder vårt arbete för alla 
hundars bästa är fem av dem!
 

1. Du vet vad du får
Alla hundraser har sina typiska drag, styrkor och svagheter. När du köper en rashund har du möjlighet att välja en ras 
som passar just dig och ditt liv, oavsett om du vill tävla i agility, jaga eller bara ta härliga promenader. Ju mer kunskap 
du har om hundrasen du väljer desto större är sannolikheten att du och din hund kommer att trivas ihop – du har över 
300 raser att välja bland!

2. Ett tryggare köp
Gynna inte oseriös verksamhet där du riskerar att köpa en smuggelhund. Svenska Kennelklubben arbetar för att aveln 
ska ske under kontrollerade former och vi ställer höga krav på våra uppfödare. När du hämtar din valp ska den vara 
minst 8 veckor gammal, veterinärbesiktigad och levereras med registreringsbevis och köpeavtal. Gör inte misstaget att 
falla för första bästa valp på nätet − och säg aldrig okej till att hämta din nya familjemedlem på en parkeringsplats!

3. Träna, tävla och umgås
När du köper en rashund tar du steget in i en härlig gemenskap. Idag har Svenska Kennelklubben nära 300 000 med-
lemmar och närmare tusen klubbar över hela landet. Gå en kurs i vardagslydnad, delta på en hundutställning, följ med 
på läger, träna, tävla och umgås. Missa inte heller chansen att träffa andra som har samma hundras som du, det kan 
vara en riktig aha-upplevelse!

4. Uppfödaren − en tillgång
Ta vara på uppfödarens kompetens och engagemang. Som hundägare betyder det mycket att ha någon att vända sig 
till med vardagsfrågorna – allt från foder till träning, kloklippning eller veterinärbesök. Svenska Kennelklubbens upp-
födare är måna om att hundarna de föder upp ska födas friska och få ett bra liv med sina nya familjer. Ofta har de lång 
erfarenhet av sin hundras och många slutar aldrig att lära sig mer. 

5. För alla hundars bästa
Som medlem hjälper du oss att förbättra livet för alla hundar i Sverige.
I Sverige är två av tre hundar registrerade i Svenska Kennelklubben. Det betyder att de satsningar vi gör får stor effekt. 
Som medlem i någon av våra klubbar bidrar du till vårt arbete för långsiktigt hållbar avel. Du gör det möjligt för oss att 
ta nya initiativ i fråga om forskning och utbildning. Dessutom gör du vår röst starkare när vi vill väcka debatt, sprida 
information och stärka hundens och hundägarens rättigheter i samhället.
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Hundsmuggling är ett ständigt bekymmer 
och så sent som förra veckan stoppade tull-
len en bil med 26 smuggelhundar. Här ger vi 
några konkreta tips på hur du undviker att 
köpa en insmugglad valp.
Hundvalpar som smugglas till Sverige 
transporteras under hemska förhållanden 
och de flesta som upptäcks i tullen avlivas. 
Att valparna ofta farit illa under resan till 
Sverige och inte är vaccinerade eller avmas-
kade står inte i annonsen, och diskuteras 
ofta inte när köpet görs upp. Att allt inte 
står rätt till upptäcks ofta först efter köpet, 
om valpen blir sjuk eller när hundägaren 
tar valpen till veterinären första gången. 
Köpahund.se – för ett tryggare valpköp
Ska du köpa en valp – ta en titt på Svenska Kennel-
klubbens webbplats Köpahund.se! Här finns många 
tusen rashundar till salu, alla är registrerade och 
har en äkta stamtavla. Den uppfödare som vill säl-
ja sina valpar på Köpahund.se ska följa regler som 
syftar till att ge tiken och valparna goda förutsätt-
ningar. Uppfödarna ska också följa Svenska Kennel-
klubbens regler för hur köpeavtal ska skrivas och 
hur försäljning och leverans av valparna ska gå till.

Ett viktigt råd
På webbplatsen Köpahund.se ger vi flera praktiska 
råd till nyblivna hundägare och det finns massor 
med information om olika hundraser. Läs på ordent-
ligt om din favoritras och följ sedan vårt råd: Köp 
inte en valp utan att först ha fått träffa uppfödaren 
och tiken, i uppfödarens eget hem.

Detta ska följa med när du hämtar valpen
1. Registreringsbevis
2. Köpeavtal
3. Veterinärbesiktnings intyg som inte får vara äld-

re än sju dagar.

Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccina-
tionsintyg. Valpen ska vara id-märkt med chip 
eller tatuering och av uppfödaren ska du få en 
ägaranmälningsblankett med hundens uppgif-
ter ifyllda.
Billig smuggelhund kan stå dig dyrt
En hund som smugglats hit från utlandet kan aldrig 
få en lika bra försäkring som en svenskfödd. Försäk-
ringen gäller aldrig för fel som fanns innan försäk-
ringen tecknades oavsett om felen är medfödda eller 
ej. En svensk uppfödare har dock möjlighet att för-
säkra sig mot så kallade ”dolda fel”, det vill säga om 
en valp under de tre första åren visar sig ha en sjuk-
dom eller defekt som bevisligen fanns vid leveransen 
men som inte upptäcktes då.

Jordbruksverkets råd för att undvika smuggel-
hundar:
• Ta reda på varifrån hunden kommer, oavsett om du 

köper den i Sverige eller utomlands.
• Begär att få träffa valpens mamma i hemmet. Många 

smugglade hundar säljs via mellanhänder och utan 
att du får se hunden i hemmiljön och istället får hun-
den levererad på till exempel en parkeringsplats. Åk 
aldrig till en sådan plats bara för att titta, det är svårt 
att motstå små söta valpar.

• Begär att få en köpehandling där säljarens namn, 
adress och telefonnummer finns. Acceptera inte bara 
mobilnummer. Många mellanhänder anger bara mo-
bilnummer till ett betalkort, och ett förnamn. När kö-
pet är genomfört går det inte att spåra säljaren.

• Begär att hunden är grundvaccinerad och har ett 
högst sju dagar gammalt besiktningsintyg från vete-
rinär. Många smugglade hundar säljs ovaccinerade 
och insjuknar snabbt efter köpet. Andra har diarré re-
dan vid leveransen. Köp inte en hund som inte är helt 
frisk!

• Det är olagligt att sälja valpar innan de nått åtta 
veckors ålder. Om valpen tas för tidigt från sin mam-
ma kan den få beteendeproblem.

• Om säljaren säger att hunden har en stamtavla men 
att du ska få den senare, så finns det sällan varken en 
kennel eller någon stamtavla. Begär att få stamtavlan 
samtidigt som hunden.

• Det är förbjudet att kupera öron och svans på hundar 
i Sverige. En öron- eller svanskuperad hund är inte 
född i Sverige.

• Hundar över fyra månader ska vara id-märkta. Om 
hunden anges vara chipmärkt ska intyg om märk-
ningen följa med vid köpet. Chipnumret ska framgå 
av besiktningsintyget.

• Om säljaren inte vill gå med på villkoren ovan ska du 
inte köpa hunden. Låt inte säljaren lura dig att det är 
fult att begära korrekta handlingar, eller att det är 
att misstro säljaren. Det är självklart för alla seriösa 
försäljare av såväl rasrena som blandrashundar att 
ovanstående villkor gäller vid försäljning.

Smuggelhundar – så undviker du dem

Bild: Inger Jacobsson
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Borås Utställning

Årets special i Borås bjöd på sol både från in och utsidan och vår fantastiskt trevliga domare Morgan 
Granander ( som fick hoppa in med inte ens ett dygns varsel då Peter Green blev hastigt sjuk) gjorde ett 
strålande framträdande.  Bästa valp blev Gostuen's Wind Maker äg. Maria Persson, Karlstad och Bim 
valp blev  Toftas Carissa ,äg Birgitta Persson, Fleninge.

Dagen till ära fick rasen en ny champion; Vouges Piccolo, äg. Anna Smedman Lidköping. Han slutade 
som 3bh i dag efter att ha vunnit en stor öppenklass!

Tindra Sahlin vann Barn med hund o visar här upp sina handlerkonster!

Tikcertet gick till Videdalens Jadis The Icequeen äg Pia Rundqvist Hörby.

BÄSTA HANE
1. C.I.B NORD  UCh SE V-17 Kabonovas Jive Party äg. Karin Andreasson Enköping.
2. C.I.B DK UCH SE UCh SE V- 16 Toftas Tom Tom,äg. Birgitta Persson Fleninge.
3. Vouges Piccolo äg. Anna Smedman.
4. Trixiez's Ohio äg Lena Blomqvist  Spånga.

BÄSTA VETERAN
• Blev Gersimi's Cherry Cobbler äg Pia Rundqvist Hörby och Bim veteran Lanzelot Vom Paulinenhof äg Sonja 

Meller Uddevalla.

BÄSTA TIK
1. SE UCH Toftas Unique Blanche äg Birgitta Persson Fleninge.
2. Videdalens Jadis The Icequeen som även knep tilcertet! ,äg Pia Rundqvist Hörby.
3. DK UCH SE UCh Lovepearls Forever In Love äg Ros-Marie  Fors Glommen.
4. Lovepearls You Are My Heart , som även fick reservcert. Äg Ros-Marie Fors Glommen.

Dagens höjdpunkt BIR och BIM!!!
BIR således Ch Kabonovas Jive Party och BIM CH Toffas Unique Blanche.

BÄSTA uppfödargrupp med HP,  kennel Toftas Birgitta Persson , Fleninge

Bir o Bim valp

Bästa Uppfödargrupp



        
9

Borås Utställning

Barn med hund vinnaren

Bild på cerhund o champion för dagen

Här bevisar vår domare Morgan att 
han kan peka med hela armen för att 

få damerna dit han vill.

Cert tik

Bästa veteran
Bir o Bim
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Cavalierer På hugget

cAVALIERER På HUggET

Alice - Joellys Double Puff
Wilma - Kitune’s Zingo och Alice - Joellys Double Puff

Cavaliererna Alice och Wilma har uppnått ett av årets stora mål: att bli SM-klara i agilityklass!
För att kvala till SM i agility behövs totalt åtta SM-pinnar, fyra i hoppklass och fyra i agilityklass. 
Innan sommaren hade Wilma aldrig tagit en SM-pinnar men plötsligt rasslade det till och nu har hon, såväl 
som syrran Alice, fyra var i agilityklass. Hopp är däremot lite svårare så där får de tillsammans med matte 
Marie kämpa vidare om de ska kvala till SM, som går sommaren 2019 i skånska Klippan. 
Alice har dessutom under året tagit två certifikat i agilityklass. Hon är numera endast ett certifikat från 
agilitychampionatet. Vi håller tummarna för både sm-pinnar och ytterligare certifikat!

Mira - Bernerhagens Åmira, har sedan slutet av mars samlat 
ihop 12 pinnar och två diplom AgHD1 och AgD1 i agility klass 1.
Bilden är från  Malungsfors 2 juni där Mira vann alla fyra loppen 
och tog tre pinnar.

Blanca - Blanquita, har tagit titeln RLN N

Prillan - In High Spirits Fairy Princess har 
tagit titeln AGHD I i juli.  
Tyvärr gick hon bort i augusti men vi 
presenterar gladeligen ytterligare en duktig 
och aktiv cavalier! 
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CAvalierer på hugget

cAVALIERER På HUggET

Leiya - Tjustpärlans Night Surprice och Skylie - Tjustpärlans 
Beauty in Skylight har under året varit ute och tävlat både ral-
lylydnad och agility med stora framgångar, tillsammans med sin 
matte.
Båda tävlar i klass 1 i agilityn och i rallylydnad tävlar Leiya i 
avancerad klass och Skylie i fortsättningsklass.

Allan - Milljas Constantin, har under senaste 
månaden tagit både certifikat i rallylydnad på SBK 
Stockholmsavdelningens tävling och uppflyttnings-
poäng (186,5) i startklass lydnad hos 
Solna-Sundbyberg BK.

Sally - Apricot Songbird, har tagit sin andra pinne i 
agilityklass 1 den 25 augusti i Norsborg.

Milla - Carhartt Yamilla, har varit ute och 
tävlat under året och har nu tre pinnar 
var i hoppklass 1 och agilityklass 1.

RLD N AGHD I 
Tillpix Mill Of Love - Milly 

Gry - Flash’n Smash Luxury Pearl, har den 26 
augusti varit och tävlade i agility i Piteå.
Gry var på hugget innan start och lyckades 
nolla både agilityloppet och hopploppet – 
trots kluriga och svåra klass 1 banor. Dess-
utom med vinst i båda loppen. Heja Gry!
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Hildas Agilityskola

HILDAs AgILITysKOLA
I det här numret börjar Hildas Agilityskola 
och den första artikeln handlar om alla saker 
du kan träna med din valp eller unghund, i 
förberedelse inför att ni börjar träna hinde-
rinlärning och handling ”på riktigt” i agility.
Valpagility har på senare år blivit modernt 
men termen både lockar många och för-
skräcker andra. Självklart ska du inte träna 
faktisk hinderinlärning med en växande valp 
eller unghund och inte heller annat som fres-
tar på eller anstränger den växande kroppen 
alltför hårt. Vad man däremot kan träna är 
enkla saker som förbereder er inför senare 
agilityträning med hinder.
Det finns väldigt mycket man faktiskt kan 
göra med sin valp/unghund, som kommer 
att göra hinderinlärningen så småningom 
väldigt enkel. Följsamhet och lyhördhet för 
sin förare är viktigt i agilityn, men även en 
hund som vågar ta för sig lite. En agilityhund 
måste kunna läsa sin förares kroppsspråk 
och den inlärningen kan man börja med så 
snart valpen är mogen för kortare tränings-
pass. 
Börja med att få din valp intresserad av en 
leksak. Allra bäst är om man kan lära valpen 
att leka dragkamp, självklart under kontrol-
lerade former. Det går även med kastade lek-
saker (t ex boll) men jag tycker personligen 
att kamplekar är väldigt kontaktskapande.

När din valp har fått föremålsintresse, kan 
du börja med att du visar att du har leksaken 
och sedan springer ni tillsammans, både kor-
tare raksträckor och i cirklar. Håll leksaken 
synlig och spring tillsammans med valpen, 
låt den ”jaga” dig. Allra bäst är en kamplek-
sak på långt snöre (ca 1 meter). Öva denna 
lek med leksaken och valpen både på vänster 
och höger sida om dig. Byt ibland sida fram-
för hunden, ett så kallat framförbyte, där du 
kliver ett steg framför valpen, med framsi-
dan av kroppen mot valpen och samtidigt by-
ter leksaken till andra handen. 
Gör samma övning men istället för att vända 
dig mot valpen, byt sida med ryggen mot val-
pen samtidigt som du flyttar leksaken till an-
dra handen (handen på den sidan dit valpen 
ska komma). Detta kallas ett blindbyte. Gör 
båda dessa övningar först stillastående eller 
med långsam fart och så småningom spring-
ande. Detta är bra förberedelser för den så 
kallade handling, som man sedan använder 
för att styra hunden runt en agilitybana.

Sitt och stanna kvar är en utmärkt övning, 
såväl i vardagslivet som i agility. Du kan 
börja med den övningen i lugn miljö först och 
så småningom göra det svårare och svårare. 
Har du tillgång till agilityhinder, så kan du 
avancera genom att låta hunden sitta och 
stanna vid något av dessa – t ex ett hopphin-
der. När du tränar sitt/stanna kvar i förbere-
delse för agility, så är det bra att även lägga 
till ett släppkommando. Jag använder själv 
”kör” och med det kommandot vet mina hun-
dar att nu får de börja springa.
Att lära valpen att springa mellan hinderstöd 
är också en utmärkt förberedande övning. 
Jag låter alltid bommen vara på marken tills 
valpen har vuxit färdigt. Att lära valpen att 
springa mot antingen en utlagd leksak eller 
en godisbelöning, samtidigt som man lägger 
på ett ”fram” kommando, är bra träning för 
att få självständighet vilket senare kommer 
att vara till nytta på agilitybanan.

En fantastisk, men ganska dyr investering är 
en så kallad Treat and Train maskin, även 
kallad Manners Minder. De kostar runt 1300 
kr men är väl investerade pengar om man 
så småningom tänkt träna agility på allvar. 
Det är en maskin som har en remote control 
som portionerar ut en godisbit, så att du kan 
belöna hunden på avstånd. Många använder 
Treat and Train tillsammans med klickerträ-
ning.

På tal om klickerträning, så är det bra att 
lära in detta med din valp. Klicker fungerar 
utmärkt i agilityträningen, när man så små-
ningom behöver träna precision som t ex 
med kontaktfältshindren. Man kan börja den 
precisionsträningen med att lära valpen att 
sitta eller trampa på en matta (ca 40x50 cm 
stor). I den övningen fungerar klickern ut-
märkt.

Så snart valpen är runt 6 månader och re-
lativt stabil i kroppen och har börjat få lite 
muskler, så kan man träna med fler hopp-
hinder på rad, återigen bara hinderstöd med 
bommen på marken, och även tunnlar, både 
korta raka, långa raka och långa böjda tunn-
lar. De flesta klubbar har en agilitysektor, 
som kan tala om vad som gäller för använd-
ning av deras hinder. Vissa klubbar tillåter 
att alla tränar på agilityhinder medan andra 
vill att man ska ha gått en kurs, för att få till-
gång till hindren. 
I nästa nummer börjar vi med hinderinlär-
ning! Lycka till med er förberedande träning 
och kom ihåg att agility ska vara en lustfylld 
och rolig träning. Agility går på TID och en 
snabbspringande hund får man bara om den 
är glad, vältränad och självsäker.

Text och foto: Mervi Junttila
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Trickskolan

Häng på denna roliga trenden som cir-
kulerar på sociala medier. Med några 
korta enkla steg lär du din cavalier 
detta söta lilla trick att trycka sin nos 
genom din hand. Du behöver enbart 
gott godis i små bitar! Det finns även en 
instruktionsfilm till texten på Cavali-
ersällskapets youtubekanal: ”Cavalier-
sällskapet SCKCS”.

Steg 1: Locka med godis
Du börjar lämpligen sittandes på golvet så du 
kommer i lagom höjd med din hund. Ha godis i 
ena handen och forma fingrarna på andra handen 
till en ring. Håll fram handen och locka hunden att 
ta en godis genom ”ringen”, därmed får hunden 
lägga sin nos i ”ringen”.

Steg 2: Låt hunden söka upp handen
Efter ett antal repetitioner av steg 1 så börjar 
hunden lära sig att man får godis i den där lilla 
ringen. Man kan därmed börja att låta hunden 
söka sin nos själv dit utan att locka med godis-
handen. Belöningen kommer då istället direkt när 
hunden närmar sig med nosen. Var noga med att
fortfarande belöna ”genom ringen” för att hunden 
fortfarande ska förstå att det är i ringen det roliga 
händer.

Steg 3: Dra ut på belöningen
Nästa steg är att lära hunden hålla kvar positio-
nen en kort kort stund istället för att bara ”dutta” 
med nosen. Här börjar vi därmed att hålla in på 
belöningen en microsekund i taget, viktigt att 
verkligen ta en väldigt väldigt kort stund i taget. 
Annars blir det lätt för svårt och hunden förstår 
inte vad som önskas av den och kan då tappa in-
tresset. Men med små små steg lär sig hunden allt 
eftersom att hålla kvar en kort stund innan belö-
ning kommer genom ringen.

Steg 4: Variera
En frivillig fortsättning är att variera ringen för 
att göra det lite roligare. Till exempel använda 
båda händerna och forma ett hjärta eller använd 
ett helt annat rund föremål. Bara fantasin sätter 
gränser!

Lycka till!

TRIcKsKOLA
mED LExI OcH ALLAN

”sNOOT cHALLENgE”

Lär din hund roliga trick.
I samband med varje tidning kommer även en film att publiceras på Cavaliersällskapets YouTube kanel, med hur man lär in 

tricket. Du hittar den genom att söka på Cavaliersällskapet på www.youtube.com.
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Lite av varje

We are the champions...

sE UcH PETIT 

mAxIm gEmINI
Uppfödare och ägare: 

Rose-Marie Andersson
Cert:

2017-03-19 Malmö Michael Forte
2017-05-20 Hässleholm Henrik Johansson

2017-06-05 Norrköping Åke Cronander
2017-07-01 Borås Karin Linde-Klerholm

2017-11-03 Växjö Paul Scanlon
2018-05-19 Hässleholm Jeanette Balkan

RallyLydnads Resultat

RLD N RLD F RLD A Netas Cavalierstuga Red Rose har 
tävlat i Rallylydnad med dessa godkända resultat i Avan-

cerad klass:

Specialklubben för Cavalier King Charles spaniel, 
20180304, A: 89 poäng (9:e)

Specialklubben för Cavalier King Charles spaniel, 
20180304, B: 92 poäng (6:e)

Karlstad BK, 20180428, B:84 poäng (7:e)
Storfors Hundklubb, 20180522, A:97 p.(2:a)
Storfors Hundklubb, 20180522, B:85 p.(3:e)

Godkänt resultat av 
Glittertind Beyonc’E

Storfors Hundklubb, Nybörjare 20180728

B: 91 poäng

"Nu har vi flyttat upp till Mästarklassen" Hälsningar från Zelda

Från Redaktionen...
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Små TipsFrukter och bär
Här är lite frukter och bär hundar kan/kan 
inte äta.
Äpple
OK, om hunden inte äter på tok för mycket 
kärnor.
Avokado
Inte OK, hunden kan kräkas av det.
Banan
OK! Men vilken hund tycker om banan?
Blåbär
OK! Det finns många vovvar som gärna går 
runt i blåbärsskogen och njuter av blåbär!
Körsbär
Inte OK, kan bli giftigt i stora mängder.
Vindruvor
Inte OK, kan orsaka njurproblem
Kiwi
OK! Men känner du till någon hund som 
gillar kiwi?
Persika
OK, men låt inte hunden äta kärnan.
Ananas
OK!
Russin
Inte OK, kan orsaka njurproblem precis som 
vindruvor.
Jordgubbar
OK! Mums! För hela familjen.
Vattenmelon
OK, men ge inte skalet till hunden.
Citron
OK!
Apelsin
OK!

7 nyttiga grönsaker för din hund
Många hundar gillar faktiskt grönsaker. Så varför inte låta dem få smaka då och 
då? Många är laddade med bra näring. Här är sju fina favoriter.
Sötpotatis
Innehåller mycket fibrer, magnesium och vitamin A, B6 samt C. Skär i skivor och 
koka eller torka gärna i ugn innan du ger till hunden.
Kål
Rik på betakaroten, vitamin C + K, magnesium och kalcium bland annat. Skär i 
mindre bitar och ångkoka lätt. Bra för lite överviktiga hundar eftersom det är låg-
kalorimat med mycket näring.
Gröna bönor
Fibrer, vitamin C + K och magnesium hittar man i gröna bönor. Dem kan du ser-
vera råa i mindre bitar.
Sparris
Sparris är inte bara bra när man misstänker att hunden fått i sig något vasst som 
kan skada tarmarna. Sparris innehåller också mycket vitamin A, B1, B2, C, E och K, 
dessutom järn, magnesium, folater och fibrer. Skär i bitar och servera.
Morötter
Morötter innehåller mycket betakaroten – och så är de bra tuggmotstånd. Skala 
och ge i slantar eller finriv. Större hundar kan ta hela moroten och gnaga på för att 
motionera tänder och tandkött.
Spenat
Järn och vitamin A, B, C och K gör spenat till supermat även för hundar. MEN det 
bör inte ges för ofta och i stora mängder då det kan hämma bildandet av röda 
blodkroppar. Men ett blad då och då är bra.
Pumpa
Rik på fibrer, betakaroten och vitamin A. Men skala pumpan och ta ur kärnorna 
innan du ger till hunden.
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Nästa nummer av Cavalierbladet är julnumret. Det 
är väldigt trevligt med många julannonser så vi 

hoppas så många som möjligt passar på att önska 
era vänner och valpköpare God Jul till kraftigt 

reducerat pris!!
Halvering priserna för medlemmars julannonser, dvs 
Helsida 300 kr, Halvsida 175 kr och 1/4 sida 100 

kr
OBS! manusstopp 2 November.

Från Redaktionen...
Hej alla Cavaliervänner!
Jag Anna, har tillsammans med Mervi och Anki fått
förtroendet att vara er tidningsredaktion.
Det skall bli en rolig och spännande utmaning.
Vi tar gärna emot foto, artiklar och andra aktiviteter 
som du och din hund gör tillsammans.
Har ni varit med om något spännande,
roligt eller en vardagsaktivitet så vill vi gärna
att ni delar med er.
Tusen tack till er alla som bidragit till detta nummer, 
nu hjälps vi åt att göra nästa nummer ännu bättre! 
Trevlig höst till er alla!
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LO nedre norra

Välkomna

Det drar ihop sig till utställning i Bergeforsen Sundsvall söndag 7 oktober är 
alla varmt välkomna att vara med, medhjälpare behövs också kontakta Karin 

om du kan hjälpa lite. Hjärtundersökning kommer att erbjudas till alla för 
150 kr för starttid se hemsidan.

Från Åtegruppen kom dessa trevliga bilder, se FB sidan för kommande aktivi-
teter.

Hundens Dag
Vid ”Hundens Dag” den 26 maj 
presenterade ”Åte-gruppen” sin 
verksamhet och vår underbara 
ras, Cavalier King Charles. Bilder, 
broschyrer, presenter och godis 
delades ut och hundarna charma-
de förstås alla barn.

Vardagslydnad
Innan det är dags med inomhusaktiviteter i höst så kommer vi att ha ett antal 
träffar utomhus där vi tränar vardagslydnad med övningar som passar alla, 
både hundar och förare.  

Text och bilder: Berta, Ann-Kristin och Inger.

LO nedre norra

Välkomna

Det drar ihop sig till utställning i Bergeforsen Sundsvall söndag 7 oktober är 
alla varmt välkomna att vara med, medhjälpare behövs också kontakta Karin 

om du kan hjälpa lite. Hjärtundersökning kommer att erbjudas till alla för om du kan hjälpa lite. Hjärtundersökning kommer att erbjudas till alla för 
150 kr för starttid se hemsidan.

Från Åtegruppen kom dessa trevliga bilder, se FB sidan för kommande aktivi-
teter.

Olika aktiviteter vi haft här i nedre 
norra!

Hund promenad.
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Lo nedre norra

Veterinärbesök
I april fick vi besök av en veterinär, Jes-
sica från Distriksveterinärerna.
Jessica tog bl a upp problem som kan 
uppstå med analsäckarna på hundar-
na. Hon berättade hur man upptäcker 
problemen och visade hur man själv 
kan hjälpa hunden att tömma anal-
säckarna. Mycket uppskattad träff och 
flera av deltagarna fick, under Jessicas 
uppsikt, prova på sina egna hundar.

Hundpromenad och planering
I slutet av juni träffades vi hos Berta, 
vår alltiallo, och gick en gemensam pro-
menad. Hundarna fick även tillfälle att 
bada och springa i vattnet, vilket vissa 
tycker var väldigt kul! Promenaden av-
slutades med gofika hos Berta och ge-
mensam planering av verksamhet inför 
höst/vinter!

Första höst-träffen 
Efter en varm och härlig sommar med mycket bad både 
för hundar och människor så träffades vi åter för att in-
leda höstsäsongen. Agilitybanan vid Gullviks havsbad 
blev en perfekt start där man kan ha fri träning både 
med och utan hinder och utan risk för att hundarna 
smiter. Ca 15 hundar med mattar och hussar njöt av det 
fina vädret och hundarna fick efter träning springa fritt 
medan de tvåbenta fikade.
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Lo övre norrland

Hunduppfödarutbildningen nu igång i Övre Norrland
Vi  är 8 deltagare med helt olika bakgrund - från mycket erfarna uppfödare till nya uppfödare, blivande 

uppfödare och hanhundsägare – som nu i Cavaliersällskapets regi  ska genomgå SKK:s nya hunduppfödarut-
bildningen och den som håller i trådarna är vår kursledare Mari Lundborg Sjöstedt. Gruppen består alltså av 

cavalierfolk men alla har erfarenhet även av andra raser vilket berikar gruppen.
Första träffen ägde rum 20-22 juli i Lövånger och kommer att följas av fler i höst och nästa år. Vi startade 

upp på fredag eftermiddagen och solen gassade som den gjort denna sommar och eftersom mycket av utbild-
ningsmaterialet visas på projektorduken så det var bara att öppna fönster, köra fläktar och ta vätskepauser. 

Innan kursen hade vi fått hemläxa  att läsa de olika kapitlen i boken ”Hunduppfödning i teori och praktik” 
och andra texter och besvara frågor.  Första träffen innehöll ”Att vara hunduppfödare”, ”Anatomi”, ”Anatomi 

med fokus på den egna rasen”, ”Utfodring” och ”Hundhållning i praktiken”.
På lördagen i det vackra vädret kunde vi vara ute och praktiskt ha avsnittet anatomi med fokus på den egna 

rasen. Vi hade förmånen att ha 3 duktiga kurscavalierer Stina, Sofie och Sussie som vi fick känna och klämma 
på, se rörelser,  se likheter och olikheter mellan cavaliertjejerna.

En av luncherna intogs i Munkviken en vacker plats vid havet och det var skönt att vi fick lite svalka och åt 
mycket god mat för att få energi för eftermiddagens teoripass där vi alla var delaktiga i diskussioner och tog 

upp egna funderingar vid genomgången.
Tack för att vi får möjligheten nu att genomgå utbildningen, tack Mari som guidar oss och alla trevliga  kurs-

deltagare, nu ser vi fram mot nästa tillfälle 

Text och bild:  Carina Karlsson

Ute och har lektion i "Anatomi med fokus på 
den egna rasen"

Nästa duktiga cavalier som står så 
snällt på bordet och vi får känna 

och klämma

Klart att man ska få belöning när man 
är kurscavalier

Bara att fortsätta känna på mig

Lo övre norrland

Hunduppfödarutbildningen nu igång i Övre Norrland
Vi  är 8 deltagare med helt olika bakgrund - från mycket erfarna uppfödare till nya uppfödare, blivande 

uppfödare och hanhundsägare – som nu i Cavaliersällskapets regi  ska genomgå SKK:s nya hunduppfödarut
bildningen och den som håller i trådarna är vår kursledare Mari Lundborg Sjöstedt. Gruppen består alltså av 
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lo övre norrland

Vacker utsikt i Munkviken Ute och har 
lektion i "Anatomi med fokus på den egna 

rasen"

Rörelser Likheter och olikheter

God lunch i Munkviken
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LO Östra

Promenad i trollskogen

En varm och solig söndag i maj var det dags för cavalierpro-
menad i Tyresta nationalpark söder om Stockholm. Vi börja-
de – som vanligt – med lite hundmingel, innan vi började gå 

längs Barnvagnsstigen. 
Att promenera i Tyresta är som att besöka en riktigt gam-

mal trollskog. Där är oerhört vackert och fridfullt. Jag 
tror alla tyckte det var en av de vackraste promenaderna 

vi tagit tillsammans. Dessvärre lyckades vi stöta på en 
hundrädd och ganska otrevlig dam som valt att ha picknick 

vid första badstället, så efter att flera av hundarna tagit 
ett första dopp gick vi raskt vidare. Som tur var fanns det 

fler badställen eftersom denna slinga gick runt en liten sjö. 
Vissa hundar – bland annat min egen Romeo – passade på 
att bada så fort tillfälle gavs! Och det var nog bra, för det 

var en riktigt varm dag. 
Sista biten gick vi bland kohagar och blomsterängar tills 

vi nådde fram till Tyresta by. Väl vid caféet tog vi plats på 
gräset i skuggan. Där vankades fika, lunch eller glass – för 
såväl tvåbenta som fyrbenta. Efter en mysig fikastund till-

sammans begav alla sig hemåt igen.

Text och bild: Malin Flood.

Promenad i trollskogen

En varm och solig söndag i maj var det dags för cavalierpro
menad i Tyresta nationalpark söder om Stockholm. Vi börja
de – som vanligt – med lite hundmingel, innan vi började gå 

längs Barnvagnsstigen. 
Att promenera i Tyresta är som att besöka en riktigt gam

mal trollskog. Där är oerhört vackert och fridfullt. Jag 
tror alla tyckte det var en av de vackraste promenaderna 

vi tagit tillsammans. Dessvärre lyckades vi stöta på en 
hundrädd och ganska otrevlig dam som valt att ha picknick 

vid första badstället, så efter att flera av hundarna tagit 
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LO östra

På besök i Roslagen

Under våra Stockholmspromenader brukar vi hålla till i olika delar av Storstockholm, men när 
det var dags för julipromenad blev det istället den fina sommarstaden Norrtälje i Roslagen. 
Åska och ösregn härjade på morgonen, men när det var dags för vår promenad kom solen 

fram. Lite som på beställning. 
Promenaderna mitt i sommaren brukar inte locka så många deltagare, så döm om min förvå-
ning när femton cavalierer med hussar och mattar dök upp vid mötesplatsen i Socitetsparken. 
Vi började med lite hundmingel – som sig bör, sedan tog vi en gruppbild innan vi började 
promenera. Promenaden gick längs med Norrtäljeviken bort mot Borgmästarholmen. Några 
av hundarna tittade längtande ut mot vattnet, men det var först när vi kom till Borgmästar-
holmen som de fick bada. Nästan direkt gjorde stopp vid en badplats där hundarna fick plaska 
runt. Vissa var lite svårare att få upp än andra (läs: min Romeo). Efter vår bad- och vattenpaus 
fortsatte vi runt holmen bland kor, ängar och skogsstigar. När vi gått runt gick promenaden 

tillbaka mot staden. 
Några av de som deltog var tvungna att avvika, men de av oss som var kvar gick och köpte 
fika på legendariska Tösses bageri och satte oss i Socitetsparken och bara umgicks. Ett härligt 

avslut på en härlig dag. 

Text och bild: Malin Flood.

Under våra Stockholmspromenader brukar vi hålla till i olika delar av Storstockholm, men när 
det var dags för julipromenad blev det istället den fina sommarstaden Norrtälje i Roslagen. 
Åska och ösregn härjade på morgonen, men när det var dags för vår promenad kom solen 

Promenaderna mitt i sommaren brukar inte locka så många deltagare, så döm om min förvå
ning när femton cavalierer med hussar och mattar dök upp vid mötesplatsen i Socitetsparken. 
Vi började med lite hundmingel – som sig bör, sedan tog vi en gruppbild innan vi började 
promenera. Promenaden gick längs med Norrtäljeviken bort mot Borgmästarholmen. Några 
av hundarna tittade längtande ut mot vattnet, men det var först när vi kom till Borgmästar
holmen som de fick bada. Nästan direkt gjorde stopp vid en badplats där hundarna fick plaska 
runt. Vissa var lite svårare att få upp än andra (läs: min Romeo). Efter vår bad- och vattenpaus 

Under våra Stockholmspromenader brukar vi hålla till i olika delar av Storstockholm, men när 
det var dags för julipromenad blev det istället den fina sommarstaden Norrtälje i Roslagen. 
Åska och ösregn härjade på morgonen, men när det var dags för vår promenad kom solen 

Promenaderna mitt i sommaren brukar inte locka så många deltagare, så döm om min förvå-
ning när femton cavalierer med hussar och mattar dök upp vid mötesplatsen i Socitetsparken. 
Vi började med lite hundmingel – som sig bör, sedan tog vi en gruppbild innan vi började 
promenera. Promenaden gick längs med Norrtäljeviken bort mot Borgmästarholmen. Några 
av hundarna tittade längtande ut mot vattnet, men det var först när vi kom till Borgmästar-av hundarna tittade längtande ut mot vattnet, men det var först när vi kom till Borgmästar-av hundarna tittade längtande ut mot vattnet, men det var först när vi kom till Borgmästar
holmen som de fick bada. Nästan direkt gjorde stopp vid en badplats där hundarna fick plaska 
runt. Vissa var lite svårare att få upp än andra (läs: min Romeo). Efter vår bad- och vattenpaus 
fortsatte vi runt holmen bland kor, ängar och skogsstigar. När vi gått runt gick promenaden 
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LO västra
Sommarträffar i Västra! 

I Västra vill vi haft två sommarträffar! Tisdag 17 juli 
träffades vi i Varberg. Vi möttes vi fästningen och det 
var ca 15 st hundar och deras familjer som hade en här-
lig eftermiddag tillsammans. Vi tog en promenad runt 
fästningen och till en trevlig park, där vi tränade dog 
parkour och hade en tävling som gick ut på att gissa 
antalet hundgodis i en burk. Den som gissade närmast 

vann godisburken, grattis Robin med familj! 

Lördag 21 juli var det dags för träff i Göteborg. Vi tog 
en promenad i Slottskogen. Trots värmen var det ca 15 
hundar och deras människor som deltog. De tvåbenta 
fick tänka och gissa längd på hundben, antal och vikt 

på godisburkar. 

Foto: Monika Lang
Text: Cecilia Ekdahl

Sommarträffar i Västra! 
I Västra vill vi haft två sommarträffar! Tisdag 17 juli 
träffades vi i Varberg. Vi möttes vi fästningen och det 

fick tänka och gissa längd på hundben, antal och vikt 
på godisburkar. 

Foto: Monika Lang
Text: Cecilia Ekdahl
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Lo Södra

Djurensdag
Söndagen den 19 augusti medverkade 
Cavaliersällskapet på Djurens Dag som 

arrangerades på Jägersro med flera 
tusentals besökare. Vi var ett gott gäng 
cavalierägare med hundar där alla be-

sökare fick möjlighet att träffa våra fina 
hundar och få information om vår härlig 
ras. Ett av inslagen var en rasparad där 

hela 12 Cavalierer deltog med sina ägare. 
Stort tack till Helena, Maria och Pia som 

deltog denna dag med sina hundar!

Text och bilder: Tina Österberg

cavalierägare med hundar där alla be-
sökare fick möjlighet att träffa våra fina 
hundar och få information om vår härlig 
ras. Ett av inslagen var en rasparad där 

hela 12 Cavalierer deltog med sina ägare. 
Stort tack till Helena, Maria och Pia som 

deltog denna dag med sina hundar!

Text och bilder: Tina Österberg

Djurensdag
Söndagen den 19 augusti medverkade 
Cavaliersällskapet på Djurens Dag som 

arrangerades på Jägersro med flera 
tusentals besökare. Vi var ett gott gäng 
cavalierägare med hundar där alla be

sökare fick möjlighet att träffa våra fina 
hundar och få information om vår härlig 
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ÖVRE NORRA
LOKALOMBUD
Eva Grahn (tillförordnad)

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 alla, sköna hösten är här och 
hoppas 
ni njuter av härliga höstdagar

Vi påminner om ett jätteviktigt möte 
för dig som är medlem.
Cavaliersällskapets styrelse välkomnar
 samtliga medlemmar i Lokalområde 
Övre Norra till ett informations- och 
dialogmöte
21 oktober kl 13-18 på Scandic Hotell 
Skellefteå
(inkl lunch och eftermiddagsfika 
som Cavaliersällskapet bjuder på). Vi 
behöver Din anmälan om deltagande 
för att kunna boka lämplig lokal samt 
antal lunch och fika. Anmälan skickas 
till Eva Grahn, eva.grahn@hotmail.
com, senast 7 oktober.

Övriga aktiviteter hänvisar vi till Cava-
liersällskapets hemsida, Övre Norr-
land och facebooksidorna: Cavalier-
sällskapet Övre Norra, Cavvis-gänget i 
Umeå, Cavvis-gänget i Skellefteå.
Du är så välkommen till våra träffar 
och informations- och dialogmötet i 
Skellefteå.

Ha en fortsatt skön höst
Eva, Ewa-Marie, Marie o Carina

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Hoppas alla har hunnit njuta av den 
fantastiska sommar vi haft i år och att 
era hundar klarat värmen bra. Kanske 
det tom blivit några fler bad älskande 
hundar, för det var ju en av de saker 
man faktiskt kunde aktivera dem med 
trots värmen. 

Men nu är hösten och lite svalare vä-
der här och träffarna har börjat rulla 
på med promenader. 
Om du har förslag eller önskemål om 
aktiviteter i vårat område tveka inte 
att höra av dig. Ju fler som tar intiativ 
ju roligare blir det.

Vår special utställning för i år har som 
vanligt varit i Askersund. Domare 
Philip Carty hade 48 hundar att döma. 
Ett sammandrag från utställningen 
kommer i nästa nummer.

Önskar alla en fin höst.
Hälsningar 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

Hej!

Det drar ihop sig till utställning i Ber-
geforsen Sundsvall söndag 7 oktober 
alla är varmt välkomna att vara med, 
medhjälpare behövs också kontakta 
Karin om du kan hjälpa lite. Hjärtun-
dersökning kommer att erbjudas till 
alla för 150 kr för starttid se hemsi-
dan.

Välkomna!

Eva Zachrisson
Lokalombud

Lokalspalten

Bild från Övre Norra
"Ser du stjärnan i det blå"
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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

Ulrika Tholson
Gärdebovägen 22
511 71 Fritsla
Tel: 070-378 08 13

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

Hej!

Sommaren 2018 har varit varm och 
nu är hösten här med svalare tempe-
raturer och perfekt för härliga prome-
nader med våra fyrbenta vänner!

Om vi blickar tillbaka på sommaren, 
har vi haft cavalierträffar på olika plat-
ser tex. Varberg och Göteborg. Roligt 
att så många deltog på dessa träffar! 
Nu ser vi framåt och fokuserar först 
på höstens evenemang. Vi har en hel 
del att se fram emot då. 

Föreläsning om hundens hälsa 21/10, 
promenader på olika platser, agility i 
Borås mm. Ha koll på vad som händer 
på Cavaliersällskapets hemsida och 
Facebook grupp för Västra. Hoppas vi 
ses i höst! 
Hälsningar från Cecilia, Maria, Ulrika 
och Christine.

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

Tina Österberg
Holgersväg 18
265 72 Kvidinge
Mobil: 070-715 85 32

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

Nyhet! LO södra är nu delat på två 
personer där Katarina Widebrant har 
Blekninge/Småland och Tina Öster-
berg Skåne. Kontaktuppgifter finner ni 
på www.cavaliersallsakpet.net

lokalspalten

Föreläsning om hundens hälsa 21/10, 
promenader på olika platser, agility i 
Borås mm. Ha koll på vad som händer 
på Cavaliersällskapets hemsida och 
Facebook grupp för Västra. Hoppas vi 

Hälsningar från Cecilia, Maria, Ulrika 



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 anmälningsavgift:
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!

5 maj 2019  
Eskilstuna

4 maj 2019  
Eskilstuna

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.

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.

29 juni 2019  
Borås

13 okt 2019  
Sundsvall 3 nov 

3 nov 2019  
Växjö

13 juli 2019  
Piteå

21 sept 2019  
Eslöv



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.



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




