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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 

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!
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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 

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 !
Återgången till en styrelse med sex leda-
möter och två suppleanter som har ansvar 

hittills fungerat väl. Nyvalda i styrelsen har 
kommit in snabbt i sina roller och jag är 
förhoppningsfull inför alla lokala aktivite-
ter, utställningar, prov och tävlingar som 
ska genomföras under andra halvåret. 

enkät för att ta reda på hur medlemmarna 
i klubben erhåller information om och från 
verksamheten. Resultatet från enkäten 
visade bl a att vår medlemstidning 
Cavalierbladet är en mycket uppskattad 
och viktig mediekanal för medlemsinfor-
mation. Trycket på att behålla 
Cavalierbladet är alltså stort. Från och med 
nästa nummer har vi en ny redaktion för 
Cavalierbladet eftersom vår nuvarande re-
daktör inte har möjlighet att fortsätta med 
det uppdraget. Det är mycket glädjande att 
Anna Sundqvist och Ann-Christin Silensjö 
åtar sig uppgiften att producera vår med-
lemstidning. Det ska bli spännande att se 

innehåll och utformning av tidningen och 

jag önskar dem lycka till med sin uppgift.

Årets stora utställnings- och tävlingshelg, 
Cavalierfestivalen i Eskilstuna i början av 
maj, blev ett lyckosamt evenemang. Genom 
den traditionella huvudutställningen samt 
tävlingar i agility och rallylydnad visade 
vi mångsidigheten av vår underbara ras. 
Vi arrangerade också hjärtkontroll samt 
en veteranparad, som ju båda är viktiga 
delar och symboler i arbetet med våra 
Cavalierers hälsa. Lördagskvällens gemen-
samma middag, efterföljande utdelning 
av diplom till 2017 års utställnings- och 
tävlingsvinnare samt den avslutande auk-
tionen av skänkta ”cavalierföremål” blev 
en mycket lyckad och uppskattad tillställ-
ning. På styrelsens vägnar vill jag framföra 
ett stort tack till alla som skänkte föremål 
till auktionen!

Under våren har vi kunnat glädjas åt ett 
ljuvligt högsommarväder i hela landet. 
Förhoppningsvis är det upptakten till någ-
ra sköna sommarmånader och jag hoppas 

Hälsningar
Hans 

Hejastugans Kennel, Susanne Viberg
Trixiez Kennel, Lena Blomqvist

Uardas Kennel, Ann-Marie Åkesson
Tindra Magics Kennel, Monica Åberg

Cavanzas Kennel, Joel & Andreas Lantz
Apricot Kennel, Anja Szyszkiewics

Cavillas kennel, Lotta Hjärpe
Charmdroppens Kennel, Kristina Lundgren

Emperix Kennel, Ralph Lindberg & Fredrik Forsberg
Knattings Kennel, Eva Holmberg

Glittertinds Kennel, Kari Sundqvist
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Mycket hastigt och oväntat har vår vän Katarina lämnat oss i början 
av maj. Katarina var en underbar, varm och generös människa och 

kommer att saknas oerhört och då framförallt inom hundvärlden, där 
hon bidragit med ideellt arbete bland annat inom agilityn och i 

cavaliersammanhang.  Katarina gjorde de mycket populära 
frågesporterna för tidningen. Hon var hängiven rasen och var 

cavalierägare i många år. 

Katarinas föräldrar.
Cookies uppfödare, Nina Lindström, genomförde en insamling till 

hjärtfonden till minne av Katarina. 2600 kr bidrar nu till den så 
viktiga hjärtforskningen av vår underbara ras, som Katarina själv 

älskade så högt.
VILA I FRID 

GLÖM INTE ATT SVARA PÅ FRÅGORNA I VÅR NYA HÄLSOENKÄT!

tidningen för er som inte har tillgång till dator. 

Det är viktigt för vårt fortsatta avelsarbete att så många som möjligt svarar på 
frågorna och att både ni som har friska hundar och ni som har sjuka hundar svarar. 

Vi får då en så rättvis bild som möjligt av hur det står till med våra cavalierer.

Domare: Daniel Persson 

 
Pris 260:- intyg

Domare: Jeanette Arnesson. (Nosework) 

Medtag vaccinationsintyg. Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.  
Välkomna önskar LO Östra
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Avel och Hälsa

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

-
-

ner du en sammanfattning av reglerna 
och länkar till berörda myndigheter.
I bilen ska hunden sitta säkert, i en 
särskild bilbur eller fastspänd med 
hundsäkerhetsbälte som går att köpa 
i djurbutiken. Fordonet ska vara 
lämpligt för att transportera hundar i 
och hunden får inte lida under resan 
eller fara illa på något sätt.

Inte för varm, inte för kall
Hundar svettas inte som vi männis-
kor och blir lätt överhettade. Även 
om det är tidigt på dagen, molnigt ute 
och temperaturen aldrig stiger över 
25 grader kan det snabbt bli mycket 
varmt i bilen. Sommaren 2014 genom-
förde Svenska Kennelklubben en egen 
undersökning för att ta reda på hur 
varmt det blir i en bil som lämnas på 
en parkeringsplats i solen:

Vintertid gäller i stället att hunden 
inte får blir kall om bilen står stilla 
en längre stund. Ett hundtäcke och 
ett värmande underlag för hunden 
att ligga på är bra att ha vid bilresa 
vintertid.
Transporterar du hunden i kombi-
utrymmet på din bil ska du ha god 
uppsikt över hunden under hela trans-
porten. Om du transporterar hund 
i bur eller liknande ska denna vara 
utformad och placerad så att hunden 
får skugga och god ventilation.

Detta gäller:
Hunden får inte förvaras perma-
nent i ett fordon och högst 3 tim-
mar enligt huvudregeln.
Du får inte lämna hunden utan 
tillsyn i fordonet om det är möjligt 
att temperaturen går över +25°C 
eller under -5°C.
Under transporten ska hunden 
rastas och få vatten minst var 
sjätte timme. Den ska få foder med 
högst 24 timmars intervall.

En tik som löper ska transpor-
teras åtskild från hanhundar.

En dräktig tik får inte trans-
porteras de två närmaste veck-
orna före beräknad valpning. 
Tiken får inte transporteras 
tidigare än 1 vecka efter valp-

dessa två regler för sällskaps-
hundar som transporteras i 
personbil och kortare sträcka än 
50 kilometer.

En hundvalp måste vara minst 
1 vecka och naveln bör vara helt 
läkt för att du ska få transpor-
tera den.

Allmänna krav för transpor-

Du får bara transportera dina hun-
dar när de är lämpliga att trans-
portera. Hundar som är sjuka eller 
skadade får inte transporteras.
När djuren lastas i eller ur for-
donet ska du använda lämplig 
utrustning.
Du ska kunna sköta om hundarna 
under transporten eller anförtro 
skötseln till någon som är lämplig.
Det fordon som du använder för 
transporten ska ha ett utrymme 
som är särskilt avsett för hundar. 
Utrymmet ska vara avskärmat mot 
personutrymmet med galler eller 
nät.
Utrymmet där djuren transporte-
ras ska vara utformat så att djuren 
kan stå upp och ligga ner i naturlig 
ställning. Om det behövs ska du 
kunna sätta in skiljeväggar som 
skyddar hundarna.
Utrymmet ska vara utformat så att 
det skyddar hundarna mot solljus. 
Det ska ventileras mekaniskt med 

-
torn på fordonet är avstängd.
Hundarna får inte förvaras perma-
nent i ett transportmedel.
Utrymning ska kunna ske via mer 
än en utrymningsväg utan besvär 
eller fördröjning.

Undantag
Du får transportera en sjuk eller skadad 
hund till veterinär om transporten är bråd-
skande även om du inte uppfyller kraven. 

hunden kan lida av transporten. Om du är 
tveksam till om det är lämpligt att trans-
portera hunden är det bäst att kontakta en 
veterinär. 
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Den största sommarfaran är värmen
Hundar svettas inte som vi människor 

ligga och trycka på kalla golv eller i skug-
giga hörn av trädgården. De avger värme 
genom tassarna och kan också kyla ner 
sig genom att hässja och lägga buken mot 
marken. Kanske trivs din hund i ett kyl-
täcke eller mår bra av ett svalkande bad? 
Undvik att träna, jogga eller cykla med 
hunden när det är som varmast ute. Den 
måste förstås få röra på sig, men ta era 
promenader på morgonen och kvällen när 
det är svalare. Och förstås – lämna aldrig 
din hund i en varm bil!

Tyvärr följer också andra saker med so-
len och värmen, som kan ställa till det för 
hunden. Här ger vi dig råd och tips för en 
säkrare och härligare sommar.

Alger
När alger blommar producerar de gift. Om din 
hund fått i sig sjö- eller havsvatten vid algblom-
ning kan det leda till algförgiftning. Om hunden 
kräks, får diarré eller blir väldigt orolig strax efter 

veterinär.

Fästingar
Hundar kan drabbas av fästingburna sjukdomar 
men ju fortare fästingen avlägsnas desto mindre 
är smittorisken. Titta igenom hundens päls när ni 

har varit ute, det är inte säkert att fästingen har 
-

rat som förebygger fästingangrepp – rådgör med 
apotek eller veterinär om vilket som är lämpligt.

Huggormsbett kan ge allvarliga skador på hjärta, 
lever och njurar. Först märks ormbettet inte så 
mycket på hunden, men efter ett tag kan hunden 
bli trött och den bitna kroppsdelen svullnar upp. 
Om din hund blir biten, håll den i stillhet och 
uppsök snarast en veterinär. Även paddor kan ut-
söndra gift om de blir stressade, och hunden kan 
bli slö och dregla om den får i sig av giftet.

Bett eller stick från insekter som myggor, knott 
och getingar ger oftast inga allvarliga reaktioner 
men kan både klia och ömma. Håll hunden under 
uppsikt, speciellt om den blivit stungen i munnen. 
Skulle den få en kraftig reaktion eller svårigheter 
att andas bör den undersökas av en veterinär.

Hot spots
Badglada hundar kan drabbas av hotspots, väts-
kade exem som kan uppstå om hunden badar 
ofta och inte hinner torka mellan doppen. Även 
insektsbett kan leda till hotspots. Upptäcker du 

runt sårytan. Tvätta med antiseptisk lösning, t. 
ex. klorhexidinlösning och se till att hunden inte 
kommer åt att slicka. Uppsök veterinär om områ-
det är stort eller inte torkar upp.

Under vår och sommar är det många som har 
picknick i parken, på stranden eller tar en glass 
på promenaden. Kvarlämnade kycklingben, glas-
spinnar, eller majskolvar kan skada hundens 
mage eller leda till magsjuka. Gör vad du kan för 
att undvika att hunden får i sig sådant som män-
niskor lämnat efter sig och se upp så att den inte 
skär sig på vassa sopor.

-

Det är lätt att glömma hur varm asfalt blir men om det är 
ca 25 grader varmt ute, kan asfalten bli över 50 grader 

varm. Är det över 30 grader i luften kan asfalten bli när-
mare 60 grader varm.

För att vara säker - testa att lägga din handrygg mot 
asfalten. Är det för varmt för dig, är det för varmt för 

hundtassar och trampdynor!
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Cavalierfestivalen

Helgen 4-6 maj var det dags för cavalierfestival i Eskilstuna. Aktiviteterna anordnades i området kring 
Vilsta sporthotell och camping. Solen sken över alla glada, uppspelta och laddade deltagare och besö-
kare. 

utställning och veteranparad, följt av middag, prisutdelning och auktion. På söndagen var det ännu en 

10 hundar med diverse mattar (ja det var bara mattar den här gången) deltog.

Vinnare med pallplats var:

Alla deltagarna och några extrahundar  som fastnade på bild!

Christine Edvinsson med Timiann och Cingo, Annelie Johansson med Sally, Lotta Edberg med Lydia och Alice, Mervi Junttila med Hilda 
och Roisin, Rebecca Wilson med Lexie och Allan, Susanne Hägerstrand med Fanta och Jenny Hägerstrand med Fiona och Bebis.
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Cavalierfestivalen

Måns hjälpte till i sekretariatet 

Den åtråvärda agilityboken skriven av 

Fanny Gott!

Prispallen på Agility KM - Lotta Edberg med Alice (1:a plats) och Lydia (2:a 
plats) samt Rebecca Wilson med Lexi (3:e plats)

med domare Dan Ericsson och Cesar Cortes. Det var  
100 anmälda hundar på lördagen och 80 på söndagen. 

På lördagen blev Toftas Tom Tom BIR och Gentleline’s 
Sanctuary BIM. 
På söndagen 
blev Gentleline’s 
Watch n’ Learn 
BIR och 
Pascavale 
Winnroc Blanche 
BIM. 

Ett stort tack till 
domarna för en 

och ett trevligt 
bemötande!

Lördag - BIR Toftas Tom Tom och 
BIM Gentleline's Sanctuary  

Söndag - BIR Gentleline's Watch n' Learn och 
BIM Pascavale Winnroc Blanche

Lördag -BIR-valp Winnroc Zamuel 
och BIM-valp Winnroc Zilvia

Söndag - BIR-valp Winnroc Zimon 
och BIM-valp Toftas Carissa
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Cavalierfestivalen
Innan lunchuppehållet på lördagens utställning kunde vi se 19 veteraner visa upp sig i årets 

Under lördagen var en veterinär på plats som utfärdade 
sex patellaintyg och 19 hjärtauskultationer. Av dem var 
det endast en hund som hade ett biljud och den var 9,5 år 
gammal. 

Däremot kunde en 14-åring gå ut i veteranparaden med 
ett helt nytt UA-intyg. Imponerande! Vem det var? Jo det 
var Abba, Gnistans Abigail-Lou, som bor hemma hos Hans 
och Eva Holmberg.

Abba och Eva Holmberg

Lördag - BIR-veteran Emperix 
Expression of Wales 
BIM-veteran Gloryenz Love'n 
Hope

Söndag - BIR-veteran Emperix 
Expression of Wales 
BIM-veteran Gloryenz Love'n 
Hope

1.  Toftas Tom Tom BIR
2.  Gentleline's Watch n' Learn Cert
3.  Winnroc A Classic Bellini 
4.  Gentleline's Wake me up R-Cert

1.  Gentleline's Sanctuary BIM
2.  Pascavale Winnroc Blanche Cert
3.  Gentleline's Seduction
4,  Chadyline Wildwood Flower R-Cert

BIR-valp Winnroc Zamuel  
BIM-valp Winnroc Zilvia

BIR-veteran Emperix Expression of Wales 
BIM-veteran Gloryenz Love'n Hope

1.  Gentleline's Watch n' Learn BIR cert
2.  Tofta Tom Tom
3.  Kabonovas Jive Party
4.  Gentleline's Wake me Up R-Cert

1.  Pascavale Winnroc Blanche BIM cert
2.  Gentleline's Sanctuary
3.  Cavazinas Biwa Pearl R-cert
4.  Videnett's Kara Mia

BIR-valp Winnroc Zimon
BIM-valp Toftas Carissa

BIR-veteran Emperix Expression of Wales 
BIM-veteran Gloryenz Love'n Hope
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CAvalierfestivalen

Barn med hund - söndag

Båda dagarna var det dessutom barn 
med hund där unga och duktiga 
handlers visade upp sina talanger. 

Vinnare båda dagarna var 
Malva XX.

På lördagskvällen blev det trevlig middag, 
italiensk buffé, för närmare 60 personer som 
deltog. Under kvällen delades priser ut till de 
vinstrikaste hundarna under 2017, både vad gäl-
ler utställningsmeriter och tävling. 

Jonathan Maclennan visade prov på att han kan 
annat än att visa hund när han som auktionsför-

inte om alla roliga anekdoter han hade om 
auktionsprylarna är sanna, men auktionen in-
bringade 14 000 kronor till klubben och många 
blev lyckliga ägare till något nytt och 
kanske helt unikt. Stort tack till alla som skänkt 
saker till auktionen och ett speciellt tack till 
klubbens egen konstnär, Lena Svalling-Ekdahl, 
som skänkt helt unika cavalierföremål som hon 
skapat.

Inropat föremål på auktionen – en vacker ruby-brosch av Lena Svalling-
Ekdahl

Ett stort tack till alla som hjälpte till att göra detta till en trevlig helg! Vi kör igen nästa år!
Texter: Malin Flood, Mervi Junttila, Ralph Lindberg och Rebecca Wilson
Bilder: Carina Anklev, Tina Bergqvist, Mervi Junttila, Rebecca Wilson och Malin Flood

Under Cavalierspecialen i Eskilstuna 
-

tävling på söndagen. 

Där deltog många olika raser i alla  fyra 
olika klasser. Totalt deltog sju cavalierer, 
två i nybörjarklass, två i fortsättnings-
klass och tre i avancerad klass.

I avancerad klass lyckades Rebecca 
Wilson med Milljas Konstantin ”Allan” 
knipa två tredjeplaceringar på 88 

resultat!
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Aktivering

agility resultat

månadens agilitycavalier

20180520 - Eskilstuna HDK hopp1, placering 4/32, pinne
20180505 - Forserum BK hopp 1, placering 4/27, pinne
20180325 - Ulricehamn BK hopp 1, placering 4/54, pinne
20180310 - Söderköping SAgiK hopp 1, placering 1/25, pinne
20171007 - Värnamo BK agility 1, placering 8/29
20170916 - Vimmerby BK hopp 1, placering 3/27, pinne
20170916 - Vimmerby BK hopp 1, placering 8/26
20170812 - Mönsterås BK agility 1, placering 5/22

20180520 - Eskilstuna HDK, agility 1, placering 1/30, pinne
20180505 - Forserum BK agility 1, placering 2/23, pinne
20180505 - Forserum BK hopp 1, placering 5/27, pinne
20170926 - Vimmerby BK agility 1, placering 2/25, pinne
20170926 - Vimmerby BK hopp 1, placering 5/25, pinne
20170909 - Linköping BK hopp 1, placering 2/19, pinne
20170812 - Mönsterås BK agility 1, placering 4/22, pinne 
20170812 - Mönsterås BK hopp 1, placering 4/22, pinne

Det blir färre och färre personer som rapporterar sina agilityresultat och även lydnads- och rallylydnadsresultat har 
slutat att komma in till tidningen. Tycker man generellt att det är intressant läsning? 

Jag kommer att fortsätta rapportera aktiviteter även om jag lämnar över redaktörsrollen till nya personer. Jag funderar 
på nytt upplägg inför kommande tidningar. Skulle vi kanske istället ha en sida för aktivering, där vi presenterar 

Hör av er till tidningen@cavaliersallskapet.net och säg vad ni tycker!

Leiya och Skylie med sina rosetter på Eskilstuna HDK
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Trickskolan
Lär din hund roliga trick. 

hur man lär in tricket. Du hittar den genom att söka på Cavaliersällskapet på www.youtube.com.

Trickskola 

med Lexi och Allan

Cavaliersällskapets youtubekanal: 
”Cavaliersällskapet SCKCS”.

Du börjar helt enkelt genom att ha hunden vid din 
sida, det underlättar om hunden kan sitt, så den
kan sitta still, medan du för din arm mot ditt ben 
på den sidan så de hålls ihop till en ”ring” lågt ner
mot golvet. Håll därefter fram en godis framför 
”ringen” med andra handen och locka hunden att
hoppa/kliva igenom och belöna ordentligt när 
den gör det. Om det blir för svårt sänk ”ringen” 
ännu mer mot golvet och gör den större, så hun-
den bara vänjer sig att kliva ”igenom någonting”.

När hunden är helt bekväm med att hoppa ige-
nom ringen av arm och ben kan du börja kasta
godisen lite länge bort när hunden är på väg ge-
nom ringen så att den får söka sig mot godisen
själv. När hunden börjar förstå kan du börja lägga 
på ett kommando, t.ex. ”hopp”, ”genom” eller vad
du vill och säga det samtidigt som hunden hoppar. 
Du kan även träna på att låta hunden vänta på
kommandot: sätt hunden, kasta godisen (eventu-
ellt håll tillbaka hunden lite om det blir för stor
frestelse att följa efter) och sedan ge kommandot 
genom ringen.

När hunden kan hoppa igenom ringen på kom-
mando är det dags för steg 3. Nu ska du istället för
benet använda båda armarna till att bilda ringen. 
Sätt hunden, släng iväg en godis (håll eventuellt
tillbaka hunden) innan du håller ihop armarna 
och säger kommandot. Belöna ordentligt när hun-
den gör rätt. Glöm inte att hålla armarna lågt först 
och gör svårare efterhand!

Efter en del upprepningar har hunden snart lärt 
sig vad armarna tillsammans med kommandot
betyder och kan utföra det även utan en utkastad 
godis i förväg. Då håller du bara upp armarna,
säger kommandot och belönar självklart massor 
om när hunden har hoppat igenom!

”Hoppa genom armar”
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jag och min cavalier

Mattes namn är Matilda Petterson och Dumle 
heter vår lilla cavalier födelsenamn Piece of Cake.

Dumle är 2,5 år.

Dumle har en daghusse som heter Leif Pettersson 
och som är Matildas farfar. Han går ut på långa 

Hans favoritplats är att stå på en stol på balkong-
en och titta på allt som händer, speciellt spana in 
snygga tikar! 

Han älskar att åka bil och brukar rusa fram till 
bilen... skall med till varje pris.

Dumle får en nära-döden-upplevelse, när klorna 
skall klippas. Han surar när han skall duschas 
och efter så springer han som en tok fram och 

tillbaka. 

Vad är er 

Vi har trä-
nat honom 
att tacka 
genom lyfta 
höger och 
vänster 
tass, ligg 
och sitt. 
Han kan 
sitta still 
med godis 
framför sig, 
när vi säger 
varsågod, 
så tar han 
godiset! 
Sitter kvar 
i bilen, när 
vi öppnar 
dörren, tills 
vi säger varsågod. 

Vi heter Monika och Max. Max är 5,5 år.

Vi brukar gå långa promenader nästan varje 
dag. När matte åker till Göteborg för att stu-
dera några dagar i veckan får han sällskap av 
”morfar” och ”mormor”.  Max har några cava-
lierkompisar som han träffar så ofta det går 
och är gärna med på cavalierträffar som ord-
nas av cavaliersällskapet. 

Favoritmat är köttbullar.

Favoritplatsen är mattes kudde.

Gillar inte att kamma sig.

Max är bra på att rulla, bära boll och simma.

I varje nummer av Cavalierbladet snakar vi hund med cavalierägare vi träffat under någon av våra aktiviteter.
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hälsoenkät 2018

  Sida | 1 

  
 

HÄLSOENKÄT 2018 Cavaliersällskapet 
Den här enkäten finns på webbplatsen; www.cavaliersallskapet.net och den kan du fylla i till och med  
30 juni. Svara gärna på frågorna där i första hand. Har du ingen tillgång till dator går det bra att använda 
detta formulär. Vi vill att så många som möjligt svarar på frågor om sin cavaliers hälsa då det är viktigt 
för vårt fortsatta avelsarbete. Ange det svar som ligger närmast det rätta svaret. Har du flera hundar så 
kan du kopiera enkäten och fylla i flera formulär. Om din hund är avliden sedan max 5 år tillbaka så kan 
du ändå fylla i formuläret och utgå ifrån hur din hund generellt mådde under sin levnadstid. 
 

1. Min hund är: 

Hane 

Tik 

 

2. Hur gammal är din hund? 

      1-2 år        9-10 år 

      3-4 år        11-12 år 

      5-6 år        13-14 år 

      7-8 år        15+ 
 

3. Om din hund är avliden, vid vilken ålder dog den och varför? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Upplever du din hund som frisk? 

       Ja 

       Nej 
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5. Hur är din hunds mentalitet? 

       Glad/positiv 

       Rädd/reserverad 

       Stressad 

       Aggressiv 

 

6 a. Har din hund problem med öronen? 

       Ja 

       Nej 

 

6 b. Om ja, beskriv problemen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7 a. Hur är din hunds tandhälsa? 

       Bra 

       Dålig (tex. mycket tandsten, tandlossning etc) 

 

7 b. Om din hund har dålig tandhälsa, beskriv problemen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8 a. Tar du regelbundet hjärtintyg på din hund? 

       Ja 

       Nej 

 

8 b. Om nej, vad är anledningen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  



        
17

hälsoenkät 2018

  Sida | 3 

  

9 a. Är din hund kastrerad? 

       Ja (hane) 

       Ja (tik) 

       Nej (hane) 

       Nej (tik) 
 

9 b. Om ja, ange varför: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 a. Har din hund visat neurologiska symptom, såsom vinglighet, odefinierad klåda eller odefinierad 
smärta? 

       Ja 

       Nej 

10 b. Om ja, beskriv hur det yttrar sig: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11 a. Är din hund MRI-scannad för syringomyelia? 

       Ja 

       Nej 

 
11 b. Om ja, vilket resultat fick din hund? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12 a. Har din hund blåsljud på hjärtat? 

       Ja 

       Nej 
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12 b. Om ja, vid vilken ålder fick den det? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Har din hund diagnostiserats för några andra sjukdomar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14 a. Har din hund bra aptit? 

       Ja 

       Nej 
 

14 b. Vilken mat ger du din hund? 

       Torrfoder 

       Färskfoder 

       Blandat torrfoder och färskfoder 

 

15. Hur aktiv är du med din hund? 

Fyll i matrisen vilken typ av aktivitet du gör tillsammans med din hund och hur ofta ni övar.  

Aktivitet Varje dag Flera ggr/v 1 gång/v 1-3 ggr/mån Aldrig 
      
Lydnad/rallylydnad   

 
   

Agility 
 

     

Viltspår 
 

     

Nosework 
 

     

Utställningar 
 

     

Annat 
 

     

 

Tack för din medverkan! 
Resultatet kommer att redovisas på 
www.cavaliersallskapet.net och i tidningen. 
 
/Avel- och hälsokommittén 

Skicka ditt svar till: 
Eva Holmberg 
Långtora Vallby 6 
745 96 Enköping 
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Lite av varje

We are the champions...

Uppfödare Nina Lindström

2016-08-14 Askersund, domare 
Dimitri Antonopoulos

2016-12-01 Älvsjö, domare Samuel Carlid
2018-06-12 Leksand, domare Saija Juutilainen

CACIB
2016-12-04  Stockholm  Hannele Jokisilta

2017-04-29  Roskilde  Jeanette Balkan
2017-06-05  Norrköping  Åke Cronander

2017-07-16  Dunkerque  Guillaume Tytgat
2017-07-22  Liège  Inga Sill

2017-07-23  Liège  Ivan Vasiljevic
2017-09-09  Eslöv  Nikola Smolic

2018-02-10  Fredericia Hanne Laine Jensen

På plats var Cavanzas Northern Star 

BIS1 valp på SKK internationella 
utställning i Gällivare 2017 - 

ägare Christina Palmér.

Även Cavanzas Lady of London  

valp på SKK utställning i Visby - 
ägare Monica Vall.  

Uppfödare Joel och Andreas Lantz
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uppfödarportträtt

Jag har haft cavalierer från 1972 och 
min första kull föddes 1974.

En bra fråga. Min skolkompis 
Annuklka Kankaanpää (Paloheimo) 
hade en cavalier och vi gjorde långa 
promenader tillsammans med våra 
hundar. Så småningom blev jag då kär i 
den lilla hunden. När Annukka hade sin 
första kull med sin första engelska im-

tikvalparna till mig.

Idag gör jag inte så mycket aktiviteter 

med dem.  Ställer ut ibland och går på 
Moa Perssons ringträningar. Vi bor på 
en hästgård och hundarna aktiverar sig 
på gården.
Har koll på hästar, katter och hönsen 
och springer på åkrarna.  Förr höll jag 
på med lydnad och utställningar.

Jag försöker föda upp så rastypiska 
hundar som det bara går. Inga överdrif-
ter åt något håll. Vissa kan tycka att de 
är ”gammaldags cavalierer” fast för mig 
är de just rätta cavalierer.

Jag har en tik som har lite högre skalle 
än vad jag föredrar och den skiljer sig 

Mitt bästa minne är kanske när jag 

vann dvärghundsgruppen med min 
uppfödning Apricot Daniela 1976 i 
Fredrikshamn i Finland. Liknande var 

blev BIS III.
                                                                                  

8 år

Söta, barnvänliga, tillgivna. Nosework och långa promenader.

En är duktig på apportering, en annan 
älskar att spåra.

Ch Apricot Yasmine-Flower - MollyFyra Apricot-champions i början av 2000. 
Från vänster Ch Apricot O’Malley, Ch Apricot 

Ch Apricot Marmelad

- Maria

 Apricot hundar idag – Apricot Ladybirt 
- Terttu och Apricot Moonlight Shadow 
-  Sanni
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uppfödarporträtt

Sedan 2007

Underbar ras - social och okomplice-
rad, lätt att ta med i bil och överallt.

Agility, vardagslydnad, nosework, 
utställning....

Sessan gillar att apportera vilket inte 
de andra sex gör.

är när vi 2005 åkte från Blekinge till 

Värmland för att hämta vår första 
cavalier från Niccelia's kennel.
Vi har alltid haft större hundar tidi-
gare. När vi kom till Lotta och möttes i 
dörren av hennes två tikar, då undrade 
vi på om det var valparna som mötte 
oss.
Vi tyckte de var så små minns jag och 

de 
skällde 
ingen-
ting. 
Helt 
under-
bara! 

vi se 
några 
söta 
ulltus-
sar som 
sprang 
om-
kring, 

bl a vår Niccelia's Grace Kelly, och då 
förstod vi att här är ju valparna!
Därav kennelnamnet Grace Kelly's. 
Grace är en underbar liten dam. Ingen 
utställningshund då hon inte har till-
räcklig eller symetrisk teckning i ena 
ansiktshalvan (nästan s k pirat) och 
hon är inte direkt överpälsad men av 
perfekt storlek och ett underbart tem-
perament med mycket fågeljakt i sig. 
Hon har vart duktig i agility men matte 
ville  inte tävla. Nu är fyller vår stam-
tik 13 i september och är efter om-

ständighetrna frisk. Hon har  opererat 
bort juvertumörer 2 gånger på gamla 

opererad igen. Hon har också ett litet 
blåsljud på äldre dar som inte behövs 
medicineras.

Grace 051103 är när vi hämtade henne hos Lotta Grace - helbild drygt ett år gammal

då BIM)

Vår underbara ras - läsarbilder

                                                           Foto: Lena Gillstedt

Foto: Carina Anklev

Foto: Rosanne Lundström

Foto: Maria Fredzell
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lo övre och nedre norrland

Cavaliersällskapet Övre Norrland anordnade 21/5 BPH genom Strandvallens hundskola för de som 
ville vet mer om sin cavaliers mentala egenskaper och personlighet.  I soligt och blåsigt väder var det 
följande cavalierer som deltog och genomförde BPH med skott:

Flash’n Smash Luxury Pearl
Trollkristallens Arctic Rainbow
Bernheart’s Sunday Dancer
Blanquita
Queenoustie’s Cajsa The Princess

Beskrivningen av varje hund tog cirka 30-40 minuter och efter varje hund gick vi igenom hur just 
den  cavalieren reagerade vid och hanterade olika situationer. Dagen blev extra intressant eftersom 
den var bara för cavalierer. Tack alla ni som kom och bidrog till en trevlig och lärorik dag om vår ras.

Det första blocket om 3 dagar kommer att äga rum under vecka 29. Kommande 
träffar beslutar vi om när vi träffas.

Lövångersskolan med möjlighet till prisvärd övernattning i Lövångers Kyrkstad. 
Du bokar ditt boende själv på tel 0913–10203 eller online Lövånger Kyrkstad.

1400 kr för medlemmar i SCKCS. Om vi blir minst 7 deltagare så blir 

lunchrestaurang, pizzeria, Coop och Thaivagn att tillgå.

Utbildningen består av 4 delar som i sin tur är indelade i ett antal avsnitt. Totalt är det 
15 avsnitt som var för sig ska ta minst 3 studietimmar á 45 min. Det är alltså en ganska 
omfattande utbildning om totalt minst 45 studietimmar. Och för att du ska erhålla ett 
intyg om genomgången utbildning krävs minst 80 % närvaro. 

Du behöver boken Hunduppfödning i teori och praktik som du själv köper och läser 
(du får instruktioner om vilka sidor du ska läsa) före varje kurstillfälle.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande.
Anmäl via mail till kursledaren senast den 1/7-2018
 

Vid frågor eller funderingar kontakta: 
Mari Lundborg Sjöstedt

Mobil: 070 282 0993
Mail: paratimes@hotmail.com 
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lo övre och nedre norrland

Det började med att vi pratade med var-
andra om att det skulle vara kul att träffas 
nedre och övre Norrland och så dök ett 
bra tillfälle upp.  

-
ning i Olofsfors som ligger mittemellan 
områdena och vi bestämde att vi försöker 
locka cavalierägare både från nedre och 
norra att komma till utställningen där vi 
hade en cavalierträff. Vi blev ett femtontal 
cavalierägare  och många cavalierer som 
kom till Olofsfors.  

På utställningsdagen 10 maj  hade vi lite 
enkel utställningsträning, cavalierquiz, 
umgicks runt ringen och några var med 
på utställningen.  Alla cavalierer var 

domaren Per-Gösta Pettersson men för 
dagen var det Carhartt Fireball ”Elvis”  
som blev BIR och BIM Roykan’s Endless 
Love ”Tindra”. Sedan blev Elvis 3:a i grup-
pen. BIR-valp blev Flash’n Smash Touched 
By An Angel ”Holger”. Senare blev han 1:a 
i gruppen.  I barn med hund deltog två 

cavalierer,. De visade upp sina hundar på 
bästa sätt.   

var kall, men jag tror att vi alla var rätt 
varma i hjärtat efter en trevlig cavalier-
dag. De som ville avslutade med att äta 
middag tillsamman. Så mätt i magen och 
nöjd var man när man kom hem.  Tack 
alla som kom! Hoppas nu att ni vill och att 

Glad sommar! 
Carina 

BIR och BIM

BIR Valp

Lo och Holger
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LO östra

Den 17 Mars hade vi en prova på dag med Nose Work som fokus, Jeanette Arnesson körde upp för att 
visa oss den roliga aktiviteten som verkligen är något våra hundar kan. Vi märkte en mycket koncen-
trerad sökning, kul att se hur dom snappade upp vad dom skulle göra. Vi  avslutade med en Eukalyptus 
doft, som alla lyckades med.

Tack Jeanette för att du gjorde  denna dag en dag att minnas.

Text: Helena Karlsson
Foto: Marita och Henrik Ekman
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LO östra

Sista söndagen i mars samlades närmare 30 cavalierer med människor i Hagaparken i Solna. Efter 
lite sedvanligt cavaliermingel gick promenaden genom parken där snön äntligen hade börjat smälta. 

Text: Malin Flood 
Bilder: Malin Flood och Rebecca Wilson

och korv med bröd där allt överskott går direkt till Cavaliersällskapets hjärtfond.

Hjärtintyg pris 400 kr (Cavaliersällskapet subventionerar med 150 kr per inskickat intyg)
Patellaintyg pris 400 kr 
Vaccination pris 250 kr 

Swish eller kontant betalning
Anmäl dig senast den 1 augusti till Anki på: trollsvans@hotmail.com 

eller Anki 070-680 12 46  

Kör mot Värmlandsnäs, ut mot Ekenäs 16 km, strax före Botilsäters kyrka sväng vänster mot Kvaldersrud, kör ca 2 km skylt 
Övergården håll till höger, kör ca 400 m sväng höger vid skylt, litet rött hus höger sida med mjölkbord vid vägen.

önskar
  Anki & Kari



26

LO västra
En härlig vårdag hade vi i Västra tillsammans med Annika Larsson som driver Hundstället  i Knätte, utanför Ulricehamn.  

Annika är utbildad instruktör och hundpsykolog.  Deltagande hundar var från 5 månader och upp till 8 år. Annika har en 
fantastisk förmåga att anpassa aktiviteterna utefter allas olika förutsättningar och behov. 
Vi började med en föreläsning som handlade om berikning och aktivering.  Berikning är kunskap om djurens behov av att få 
utlopp för sina medfödda beteenden, t ex födoberikning, miljöberikning, doftberikning, socialberikning, fysisk berikning och 
kognitiv berikning. Aktivering är när hunden arbetar med hjärnan t ex nosarbete, problemlösning, inlärning och balansöv-
ning.

spåra, apportera, balansera mm. Aktiveringsspel och frågestund hann vi också med under de fyra timmarna vi hade tillsam-
mans.
En ljuvlig dag och en plats vi gärna besöker igen! 

Foto: Monika Lang
Text: Cecilia Ekdahl

På annandag påsk ägde den traditionella påskträffen rum. 
Vårvädret visade sig från sin allra bästa sida! 15 Cavalierer och 
deras tvåbenta familjemedlemmar deltog på träffen i 
Annelundsparken. Vi gick en tipspromenad med aktiviteter för 
hundarna, godis-sök i träd, påskägg med hundgodis i till alla 

påskhelgen!
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Lo södra

Den 21/4 var det åter dags för Playdate i Osbyholm. Vädret var på vår sida och bjöd på en härlig dag där cavalierägare och 
hundar möttes för trevlig samvaro. Hundarna kunde leka i rasthagen och hussar och mattar utbyta erfarenheter av att vara 
ägare till världens bästa ras. 
Veterinär Lena Danielsson från Gylle smådjursklinik hjärtkollade ca 25 cavalierhjärtan. 

sponsrade oss med.
Tack till alla som kom!

Text: Pia Rundquist
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ÖVRE NORRA
LOKALOMBUD

KONTAKTOMBUD

Eva Grahn

-
-

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD

Hej

-

-
-

-

-

NEDRE NORRA
LOKALOMBUD

KONTAKTOMBUD

-

-

-

-

Lokalspalten

Foto: Maria Fredzell

Foto: Maria Fredzell
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VÄSTRA
LOKALOMBUD

KONTAKTOMBUD

-

-

-

-

-

SÖDRA
LOKALOMBUD

KONTAKTOMBUD

-

-

lokalspalten

Foto: Maria Fredzell



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:

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!

Eslöv
23 september 2018

Sundsvall 
7 oktober 2018

Askersund
11 augusti 2018

Antalet anmälningar går ner på alla raser både på rasspecialerna och SKKs 
utställningar. 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.

Växjö
3 november 2019

Piteå
13 juli 2019

Sundsvall
13 oktober 2019

Borås
29 juni 2019

Eskilstuna
4-5 maj 2019

Eslöv
22 september 2019



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


