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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 Rolf Lund-
gren per brev eller via mejl.

Rolf Lundgren
Skäret 12
663 42 Hammarö
Tel: 054-52 19 76, 070-344 40 59
rolf@cavaliersallskapet.net

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

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

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

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

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

Tack för ditt bidrag!
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... INTRODUCERA NYA 
VALPKÖPARE?

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

Information från SCKCS mm 2 
Ordförande har ordet, info 4
Avel och Hälsa                        6
Agilityresultat              8
Månades Agilitycavalier, 
Rallylydnadschampion             9
Viltspår - en aktivitet för alla       10
Aktivering diverse                        11
Att resa med hund                      12
Rasstandard                                13
Sagan om Carro            14
Vår underbara ras - lite av varje 16
Utställning                                    18
Lokalområden             22
Lokalspalten             28
Utställningar 2017            30

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.
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sckcs

Ordförande har ordet
Hej alla Cavaliervänner !
Trots en vädermässigt usel sommar i stort sett hela 
landet är förhoppningen att ni kunnat skapa energi 
för att lyckas med era planer och ambitioner som 
finns för hösten.
 
Höstens möten med etablerade uppfödare, uppföda-
re som står i ”startgroparna” samt ägare av avelshan-
nar är en viktig satsning i vår handlingsplan för att 
långsiktigt nå målen i vår reviderade RAS (rasspe-
cifika avelsstrategier). Våra subventionerade hjärt-
kontroller för medlemmar i samtliga Lokalområden 
fortsätter som en ytterligare betydelsefull insats i 
handlingsplanen. Vi utvärderar dessa satsningar i 
slutet av året för att se om vi behöver förstärka och 
komplettera dem under 2018.

För att kunna möta våra befintliga och kommande 
medlemmars önskemål om tillgänglighet och inne-
håll i olika mediekanaler (tidning, hemsida, face-
book, youtube m fl) har vi genomfört en enkät under 
sommaren. Vi vill med medlemmarnas hjälp göra 
allt vi kan för att vidareutveckla kommunikationen 
och utöka möjligheterna att dela med oss av det som 
är aktuellt inom cavaliervärlden. Tråkigt nog besva-
rades enkäten endast av ca 250 av våra drygt 1900 
medlemmar. Det är alltid möjligt att lämna synpunk-
ter, förslag mm om klubbens kommunikation med 
medlemmarna till vår Tidnings- respektive Webre-
daktion. Under hösten utvärderar vi enkäten och in-
för de förändringar av kommunikationen i klubben 
som är förväntade.

Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens 
riksdag och hålls vartannat år. I år genomförs KF 30 
september -1 oktober. Deltar gör representanter för 
de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 
200 personer, och vår klubb representeras av ord-
förande och sekreterare. Den viktigaste frågan vid 
årets KF förväntades bli att besluta om en förändring 
av SKK:s organisation. Dock har resultatet av upp-
draget angående den organisationsöversyn som KF 
2015 beslutade om blivit en ”tummetott”. Med an-
ledning av de synpunkter som inkommit från läns- 
och specialklubbar under organisationsutredningen 
saknas det stöd för en genomgripande förändring av 
SKK:s organisationsmodell. Jag återkommer med ett 
referat om vad som beslutas av KF 2017 om fortsatt 
arbete med organisationsöversynen.

Slutligen vill jag puffa för Cavaliersällskapets årliga 
utmärkelser som grundas på nomineringar och upp-
manar er att förslå kandidater till dessa. Förra året 
delade vi för första gången ut årets Bragd Cavalier 
samt årets Allround Cavalier och jag hoppas vi kan 
göra detsamma det här året.
Statuter och regler för våra utmärkelser finns på vår 
hemsida, http://www.cavaliersallskapet.net/om-
cavaliersallskapet/styrelse/arbetsordning/

Önskar alla en trevlig och lyckosam höst!

Hälsningar
Hans 

Foto: Kathrine Berglund

Blev din hund 
svensk champion 

2002-2016? 
Jag saknar fortfarande många bilder på de hundar som 
blivit champions, till CHAMPIONBOK 3.
Skicka bilderna snarast till: ullabritta_i@yahoo.com
Boken planeras vara klar under slutet av året, men allt 
hänger på att jag får in dina kompletta uppgifter.
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Valpintroduktioner 
25/5 2017 till 24/8 2017

Wides Kennel - Gun-Britt Widell
Mixangels Kennel - Helena Karlsson

Trixiez´s Kennel - Lena Blomqvist
Grace Kelly´s Kennel - Ann-Cristin Antonsson
Cia-Balders Kennel - Eva-Lotta o Kurt Balder

Nocturnes Kennel - Pia Klöverbäck
Angeleyes Kennel - Stina Johansson
Bergskiftets Kennel - Karin Sahlen

PÅMINNELSE!

Glöm inte att anmäla er till höstens uppfödarträffar! 
Vi har mycket att diskutera.

Skellefteå 17 september
Gävle 23 september
Alvesta 29 oktober

Nyköping 11 november 

Anmälan görs till SCKCS@cavaliersallskapet.net senast 1 månad före respektive träff. 
Vi kan dock fortfarande ta emot anmälningar till Skellefteå men då måste de göras 

omgående. 
Uppge namn och vilken träff du vill gå på. 

 Foto: Sahar Jalileh Vand



6

Avel och Hälsa

Hjärtkollade cavalierer
Gå gärna in via vår hemsida och kika på våra båda listor över 

hjärtkollade cavalierer.

Där finns en lista på tikar och hanar som vid hjärtkontroll har u.a. 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 u.a. 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 hun-
den ska kunna få ligga kvar på listan.

Ni hittar listorna på:
www.cavaliersallskapet.net/Avel &Hälsa/

Hjärtkollade cavalierer
Undrar ni något ta gärna kontakt med mig som sköter listan:

Britt Hjertstrand
britt.hjertstrand@cavaliersallskapet.net

070-377 68 60

Klubbens handlingsplan för det nya hälsoprogrammet

Revidera Rasspecifika AvelsStrategier (RAS) årligen 
Eftersom RAS är ett levande dokument som ligger till grund för aveln och inte minst hälsan hos cavalier king charles 
spanieln, så bör en uppdatering göras varje år. Som stöd och hjälp i arbetet med RAS kommer vi att ha en hälsoenkät vart-
annat år med början 2017.
 
Statistik, register och rapportering 
För att kunna utvärdera/uppdatera arbetet inom avel och hälsa så är det av största vikt att vi har en fungerande statistik-
uppföljning samt rapportering.
 
Täckhundslistor 
Det finns två olika listor enligt informationen ovan om hjärtkollade cavalierer. 
 
Uppfödarträff 1 gång/år i varje lokalområde 
Minst en gång per år anordnas en uppfödarträff i varje lokalområde. Detta ger uppfödare ett tillfälle att träffas för att 
utbyta erfarenheter och diskutera nyheter inom avel och hälsa. Träffarna kommer att ha ett specifikt ämne tex fertilitets-
problem, hörselproblem eller mentalitet.  
 
Uppfödarservice 
Om uppfödare behöver hjälp och stöd i sitt avelsarbete kan de vända sig till klubbens uppfödarservice. Denna består dels 
av Avel och Hälsokommittén samt ett antal erfarna aktiva uppfödare. 
 
SKKs uppfödarutbildning 
Det kommer att komma ett krav från FCI (den internationella kennelorganisationen) om att alla som ska registrera valpar 
skall ha genomfört SKK’s Uppfödarutbildning. Klubben certifierade utbildningsansvariga i detta syfte. 
 
Hjärtkoll för Cavalierer 1 gång/år i varje Lokalområde 
En gång per år kommer det anordnas ett tillfälle i varje Lokalområde för hundar över 3 år att hjärtkolla. Dessa riktar sig 
främst till ”den vanliga familjehunden”. Klubbens nuvarande subventionering av hjärtintyg av hundar 8 år och äldre 
kommer att kvarstå. 
 
BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) 
SKK erbjuder BPH tester på många ställen i Sverige. Klubben hänvisar medlemmar att kontakta sina Lokalombud för 
vidare hänvisning till närmaste testtillfälle.  
 
Huvudutställningen i Eskilstuna 
Veteranparad för hanar och tikar kommer att anordnas årligen på huvudutställningen i Eskilstuna och därutöver 
hjärtkoll.
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avel och hälsa
Under senare delen av sommaren så har det hänt 
en hel del i Cavaliervärlden, speciellt då i Norge 
och Finland. Man pratar mycket om raskorsning 
och Norge har varit i kontakt med Engelska Ken-
nelklubben angående detta och har ett inbokat 
möte där i slutet av september.

Den Svenska Cavalierklubben har ju som ni vet 
sedan 1 januari 2017 ett stramt hälsoprogram 
där vi tagit hänsyn till tidiga blåsljud, Syringomy-
eli, begränsning av unga hanar i avel samt höjda 
avelsdebuter. Vi har inte en tanke på raskorsning 
men vill vara med i diskussionerna och därför 
har SCKCS Avel & Hälsokommitté inbjudit de 
nordiska länderna, Norge. Finland och Danmark 
till ett möte under senhösten mellan avel & häl-
soansvariga i dessa länder.

Nedan kan ni se att förbättringar redan gjorts 
trots denna korta tid

Diagrammet ovan visar hur många diagnoser vi 
gjort på våra Cavalierer vid 3 år, 5 år och 8 års 
ålder. Vår strategi i Ras är att vi fortsätter att 
hjärtundersöka tills djuret får blåsljud. Det re-
gistreras ca 800 valpar varje år, i diagrammet ser 
vi hur många av dessa vi senare undersöker. 
Diagrammet uppdateras på årsbasis.

Ovanstående två diagram visar vid vilken ålder 
Cavaliertiken och Cavalierhanen gör sin avelsde-
but. (det är datumet som valparna föds vi utgår 
ifrån). I det nya avelprogrammet får avelsdebuten 
ske tidigast vid 3 års ålder. 2017 kommer att vara 
ett år där parning kan ha skett under 2016 då det 
gamla avelsprogrammet gällde. Dvs 2 års ålder. 
I den övergripande avelsstrategin i Ras står det 
” SM (syringomyeli) som är en neurologisk sjuk-
dom som förekommer i rasen och vanligtvis upp-
träder före 3 års ålder.” Samt att vi vill höja avels-
debuten för både tikar och hanar. Hur detta ser ut 
år för år kan vi utläsa i diagrammen.

Visst är du rädd om din tik? Din bästa vän 
vill du väl ha kvar i många år? Att låta en 
alltför ung tik bära fram en kull valpar kan 
äventyra hennes hälsa och välbefinnande.

Tikar får inte paras förrän de fyllt 18 må-
nader och tidigast vid andra löpet, det vill 
säga båda kriterierna måste vara uppfyllda 
på grund av djurskyddsskäl, då tiken måste 
vara fysiskt och psykiskt mogen för att kun-
na ta hand om sina valpar. 

SKKs Uppfödar– och kennelkonsulentkom-
mitté (UKK) har ansvar för att bland annat 
informera kring rutiner för uppfödning, 
djurskydd och vad man bör tänka på, för 
att föda upp hundar på ett ansvarsfullt sätt. 
UKK behandlar ca 500 ärenden per år som 
gäller olika överträdelser mot bl.a. SKKs 
grundregler och hälsoprogram. 
De allra flesta uppfödare sköter sig utmärkt 

men vi konstaterar en ökning av antalet 
tjuvparningar på alltför unga tikar, det vill 
säga tikar under 18 månader. Ökningen 
noteras företrädesvis på dvärghundar. Man 
bör komma ihåg att en tjuvparning kan vara 
ett tecken på dålig hundhållning! Håll löpti-
ken åtskild från egna och andras hanhundar 
under hela löpet. 

Lagbrott 
Att para en tik under 18 månader alterna-
tivt vid första löpet, oavsett om det är en 
medveten parning eller en tjuvparning, är 
ett brott mot Jordbruksverkets föreskrifter, 
utfärdade med stöd av djurskyddsförord-
ningen, eftersom en ung tik inte är färdig-
utvecklad. Hundägaren riskerar att fällas i 
domstol för brott mot djurskyddslagen.
I september 2016 dömde Hovrätten för 
nedre Norrland en uppfödare för brott 
mot djurskyddslagen till villkorlig dom 

och dagsböter för att denne, åtminstone av 
oaktsamhet, parat en tik under 18 månader. 
Av lagtexten framgår att den som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet bryter mot lag-
texten kan dömas till böter eller fängelse i 
högst två år. 

Tänk dig för! 
Kontakta oss på SKKs kansli, ukk@skk.se 
eller din rasklubbs avelskommitté/avels-
funktionär, så hjälper vi gärna till att svara 
på dina frågor. 

Riskera inte din tiks hälsa och ditt eget goda 
namn och rykte genom att vara oaktsam. 
Tag hand om din bästa vän, för det är hon 
väl värd? 

Vänliga hälsningar
SKKs Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté (UKK)

När valpar får valpar!
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Aktivering

agility resultat
Gillespie Glanzer - Glanzer
Förare: Camilla Sjöberg
20170716, Lysekil BK, Agility2 S, placering 3/21, pinne
20170723, Kungälv BK, Agility2 S, placering 1/14, pinne
20170724, Kungälv BK, Agility2 S, placering 1/14, pinne

FD I AGD I AGHD I RLD N In High Spirits Angel 
Cheeks - Pim
Förare: Josefin Karlsson
20170604, Umeå BHK, Hopp2 S, placering 3/17
20170714, Piteå BK, Hopp2 S, placering 2/11, pinne
20170805, Örnsköldsvik BK, Agility2 S, placering 2/10

Storken's Just A Rose - Lexi
Förare: Rebecca Wilson
20170610, Waxholm BK, Hopp1 S, placering 2/11, pinne
20170611, Knivsta BK, Hopp1 S, placering 1/10, pinne

RLD N Tjustpärlans Beauty in Skylight – Skylie
Förare: Jessica Holmström
20170528, Katrineholms BK, Agility1 S, placering 4/22, 
pinne
20170602, Tranås BK, Hopp1 S, placering 9/22
20170606, Växjö SagiK, Hopp1 S, placering 3/32, pinne
20170606, Växjö SagiK, Hopp1 S, placering 6/22
20170723, Västerviks BK, Hopp1 S, placering 9/34
20170723, Västerviks BK, Agility1 S, placering 10/32
20170812, Mönsterås BK, Agility1 S, placering 8/22

AGD1, AGDH1, RLD N, F, A Tjustpärlans Nigth 
Surprice – Leiya
Förare: Jessica Holmström
20170211, Linköpings HU, Agility1 S, placering 2/24, 
pinne
20170501, Smålandsstenar BK, Hopp1 S, placering 7/33
20170514, Söderköpings BK, Hopp1 S, placering 6/26
20170602, Tranås BK, Hopp1 S, placering 4/22, pinne
20170723, Västerviks BK, Agility1 S, placering 9/32
20170812, Mönsterås BK, Agility1 S, placering 4/22, 
pinne
20170812, Mönsterås BK, Hopp1 S, placering 4/22, 
pinne

Uptown Girls Miss Asterix - Ixa
Förare: Caroline Bergfeldt
20170520, Fagersta KK, Agility2 S, placering 3/19
20170520, Fagersta KK, Agility2 S, placering 4/21
20170610, Frövi BK, Hopp2 S, placering 6/32
20170617, Uppsala BK, Hopp2 S, placering 2/21, pinne
20170708, Mora BK, Hopp2 S, placering 1/16, pinne
20170715, Fagersta KK, Hopp2 S, placering 12/37
20170716, Fagersta KK, Agility2 S, placering 4/29
20170716, Fagersta KK, Agility2 S, placering 6/35
20170725, Lindesberg BK, Hopp2 S, placering 6/36
20170725, Lindesberg BK, Hopp2 S, placering 7/36
20170729, Gagnef-Floda BK, Agility2 S, placering 
3/28, pinne
20170729, Gagnef-Floda BK, Agility2 S, placering 
3/28, pinne
20170730, Gagnef-Floda BK, Agility2 S, placering 
3/24, pinne
20170730, Gagnef-Floda BK, Hopp2 S, placering 2/25, 
pinne

Inga lydnads- eller rallylydnadsresultat är rapporterade till detta nummer av tidningen.

Ett nytt raslag med bara cavalierer har börjat tävla i agility lagklass small.
Cavalierpower består av Lexi och Rebecca, Hilda och Mervi, Ixa och Caroline 

samt Glanzer och Camilla. Visst hejar ni lite extra på oss! 
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Aktivering

månadens agilitycavalier

Ny Rallylydnadschampion
Frostflingans Frostie Junior, född 2010 i Fjärås, 
har blivit Champion i Rallylydnad. Den 12 augusti 
i Varberg fick hon sitt 3:e Cert och vann Mästar-
klassen med 96 p av 100 p och med 30 startande 
hundar i klassen.

Frostie Junior har tävlat rallylydnad i 5 år. Här på 
bilden tillsammans med sin ägare/förare Lotta 
Roos och uppfödare Ewa Åhman. Frostie Junior 
är uppkallad efter sin mormorsmor Frostflingans 
Frostie, född 1997, som på sin tid tävlade lydnad 
ända upp till Elitklass sommaren 2000. 

Ewa Åhman var, liksom Lotta Roos, aktiv i Cavali-
ersällskapet. Här har vi en lång rad med hjärtfris-
ka tikar som älskar att vara aktiva. Frostie Junior 
har också fina utställningsresultat, gjort MH, 
tävlar i Freestyle/Htm, tränar även agility och 
vilspår. Hennes avkommor Fia/Fridolf har fått 
Cert i Rallylydnad. Snart har Fias dotter Amanda 
kommit upp i Mästarklass. Följ dem på www.lot-
taroos.se.

Text: Lotta Roos
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aktivering

Vad är viltspår 
Viltspår är en aktivering för alla hundar och ra-
ser. Den passar de som vill tävla eller bara göra 
något roligt tillsammans med sin hund. Det är 
även en viktig del i jägarens eftersöksarbete. Det 
kan vara en aktivering för nöjets skull eller att 
på ett prov få sin hund bedömd. 
 
Oavsett varför just du aktiverar din hund med 
viltspår får den använda sitt fantastiska luktsin-
ne. En naturlig del av våra hundar får arbeta och 
de flesta älskar det.  
 
Ett viltspår läggs i skog och mark med hjälp av 
skank av klövdjur och blod. Är det eftersöksar-
bete blir jägaren kontaktad och hunden får börja 
sitt sökarbete där man blir anvisad att djuret 
sprungit iväg efter t.ex. en viltolycka.

Utrustning  
När du skall börja träna viltspår med din hund 
behövs
 
* Skank av klövvilt t.ex. rådjur, älg, vildsvin. 
* Blod t.ex. nötblod och en pet-flaska med ett hål 
i korken för att lätt kunna droppa blodet i spåret.  
* Spårlina som är max 10 meter. 
* Snitslar som du kan markera spåret med. 
* Spårsele. Att använda sele är frivilligt men det 
kan vara bra att ha ett speciellt halsband eller 
sele för att visa hunden att när detta halsband/
sele är på arbetar vi.

De första träningspassen
 

När du skall sätta igång och spåra är det viktigt 
att inte börja för svårt och låta det ta tid. Hundar 
kan vara rädda för doften av blodet och skanken. 
Hunden kan behöva tid att vänja sig. Ge inte upp 
om det inte skulle gå som du tänkt dig första 
gången. 
 
De första spåren behöver inte vara längre än 
max 50 meter med en liggtid på cirka 30-60 mi-
nuter. När du lägger spåret se då till att det läggs 
i medvind för att underlätta för hunden i starten.  
Sätt upp en snitsel i början av spåret och gör ett 
uppspark där du droppar lite blod. Nu släpper 
du ner skanken som du har i ett snöre. Du slä-
par skanken efter dig med ena handen och har 
flaskan med blodet i andra handen och drop-
par blod vartannat steg ungefär. Skanken skall 
i början alltid vara i backen och hela sträckan 
skall blodas. I slutet lämnar du skanken och kny-
ter fast den så inte ett annat djur tar den under 
spårets liggtid.  Du fortsätter att gå en bit efter 
spårslutet mot bilen. Det är viktigt att du inte 
går för nära spåret som du just lagt.
  

När spårets liggtid är uppnådd är det dags för 
det du och hunden har väntat på- SPÅRA. Du tar 
hunden i halsbandet och kopplet och går näs-
tan ända fram till spårstarten. Där selar du på 
hunden och visar den där du sparkat upp och 
säger det ord som du vill ha när hunden skall 
börja spåra t.ex. spåra, sök. Hunden kommer 
troligtvis bli nyfiken och följer spåret. Då är det 
bara att hänga på. På prov skall det vara minst 5 
meter mellan dig och hunden men när du börjar 
träna gör det ingenting om du är närmare för 
att kunna stötta hunden. Du väljer själv om du 
vill berömma hunden medans den spårar eller  
vänta tills spårslutet beroende på om hunden 
blir störd i sitt spårarbete. Men när hunden hit-
tar skanken i slutet skall den ha massa beröm 
och belöning med en favorit leksak eller godis. 
När du belönat din hund selar du av den för att 
visa att nu är "arbetet slut". 

Detta är ett sätt att börja spåra. Det finns många 
olika sätt och du vet själv vad som passar din 
hund bäst. För varje gång du och din hund spå-
rar tillsammans blir du bättre på att läsa av din 
hund vad den gör i spåret. Går den på vilt, går 
den på spåret osv. Det är det som gör viltspår 
till en väldigt rolig aktivitet för dig och din hund. 
Samarbete mellan hund och förare. 

Tävling 
När man skall tävla i viltspår börjar man med att 
göra ett anlagsprov. Man tävlar då i anlagsklass. 
Spåret skall blodas 2-5 timmar före hunden 
skall gå provet, vara cirka 600-700 meter långt 
och cirka 2 deciliter blod används. Det krävs ett 
godkänt prov i anlagsklass för att kunna tävla i 
öppenklass. I öppenklass skall spåret vara natt-
gammalt och blodas 12-24 timmar innan hun-
den skall gå provet, vara cirka 600-700 meter 
långt och cirka 2 deciliter blod används. Både 
anlagsproven och öppenklassproven skall läg-
gas i marker där terrängen är mestadels skogs-
bevuxen och normal vilttäthet. Terrängen skall 
vara omväxlande där spåret kan gå över kärr, 
diken, höjder och stigar.
 
I öppenklassen tillkommer en sökruta i början 
av spåret på cirka 25x25 meter. Där skall hunden 
hitta vart spåret börjar. Öppenklassprovet inne-
håller även fler moment som skall utföras. Vink-
lar, bloduppehåll, oblodad vinkel och återgång 
är några av dem. Det görs även en skottprövning 
i slutet av provet. Domaren bedömer hundens 
spårtempo, spårförmåga, självständighet och i 
öppenklass även hur hunden berörs av skottet. 
För att bli svensk viltspårschampion krävs ett 
godkänt anlagsprov och tre stycken 1:or i öp-
penklass.  

Viltspår- en aktivering för alla
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aktivering

LÖRDAG 21 OKTOBER 
Dubbel Nybörjare & Fortsättning  

SÖNDAG 22 OKTOBER 
Dubbel Avancerad & Mästare 

Plats: Dogorama Hundsporthall, Karlstad
Kval till Agria Rallylydnad Cup arrangeras. Anmälan sker på plats. Men anmälan måste även göras som vanligt via SBK 

Tävling.  
Läs mer här:  

https://www.skk.se/sv/SHU/Tavlingar-och-aktiviteter/agria-rallylydnads-cup/ 
 

Det är begränsat utrymme i hallen, en bana kommer att köras åt gången. vilket leder till att det kommer bli sen start för 
vissa klasser. 

 
Vid för många anmälningar kommer lottning att ske. 

Kontakt: Natalie Hultberg 070- 60 23 105 eller natalie_hultberg@hotmail.com
Anmälan görs via SBK tävling.

CAVALIERSÄLLSKAPET BJUDER IN TILL OFFICIELL TÄVLING I RALLYLYDNAD 

Årets Noseworkcavalier
NW1 NW2 NW3

100 poäng & max 3 fel 5p 6p 7p
75-99 poäng & 0 fel 4p 5p 6p
75-99 poäng & max 3 fel 3p 4p 5p
50-74 poäng & max 3 fel 2p 3p 4p
Godkänt doftprov 1p 2p 3p

* Genomförd tävling dvs. ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser 
(kan dock inte kombineras med ovanstående poäng). 
* Placering 1-3 tilldelas 1 poäng. 
* Diplom i TSM/TEM ger 1 poäng. 
* Utmärkelsen SSE ger 1 poäng för varje moment man tilldelas 
det i. Max kan det leda till 4 poäng. 
* 4 SSE på samma tävling tilldelas diplom samt hederspris vilket 
ger 1 poäng. 
* Uppflytt till högre klass ger 1 poäng. 
* Poängen räknas för max sju (7) officiella Noseworktävlingar

Nya utmärkelser 2017 
Årets Viltspårscavalier 
Du får räkna max tre resultat. Har du bara ett resultat för 
året så skickar du in det, har du flera så skickar du in dina 
tre bästa resultat. Endast registrerade resultat räknas. 
 
1a öppenklass = 15p
2a öppenklass = 6p
3a öppenklass = 4p
Godkänt anlagsprov = 5p
HP = 10p

Vid lika poäng avgörs resultatet i följande ordning 
1) antal HP 
2) antal 1a: pris.

Mer information om Cavaliersällskapets 
utmärkelser finns på vår webbplats - 

www.cavaliersallskapet.net
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vår underbara ras
Att resa/ flyga med 
sin hund

Resa med sin hund har nog alla gjort ial-
lafall på land. Bil,tåg,buss och taxi.
Men många,många känner sig mycket 
osäkra att flyga med sin hund och man hör 
den ena skräckhistorien efter den andra.

-Hundburar kastas i bagen
-Hundar kommer på fel plan
-Hundar som kommer lösa på flygplatser 
skjuts

Ja, hur kan man bli annat än orolig?

Vår hund, Henry Holmstedt började resa 
tidigt,först från sin underbara uppfödarfa-
milj i Höllviken, Hultmans Kennel till Jön-
köping. Första gången med bil. Vi stannade 
på denna resan upp ca 4 ggr. 

Hundar ska vara i bur men som liten valp 
och just tagen från sin familj låg han i 
mattes knä invirad i en handduk och schal 
runt överkroppen ungefär som man bär 
en bebis. Sedan bilbälte på detta. Det gick 
kanon och därefter presenterades Henry 
för sin bur omgående när vi kom hem, för 
att tränas.

Familjen bor hela vintern på Kanarieöarna 
så vi visste att vi måste få en valp tidigt på 
sommaren för att hinna träna hunden för 
hundbur och få alla vaccinationerna gjorda. 
Köpa hund tycker vi alltid ska planeras 
med omsorg, då slipper man många pro-
blem.

Vi hade köpt dels en större bur där Henrys 
korg fick plats så att detta blev som hans 
privata oas, dels en godkänd Sherpaväska 
som han skulle ha vid sin första flygresa. 
Under sommaren kollade vi upp vilka vac-
cinationer som gällde. Lantbruksnämnden 
var inte så kunnig så här får man googla 
och läsa på nätet vilket gäller för det landet 
man ska till samt samtala med sin veteri-
när.

Henry fick sitt 
hundpass som är 
obligatorisk idag 
så glöm allt med 
karantäner m.m. 
Hund som är rätt 
vaccinerad reser 
med eget pass och 
här förs alla vacci-
nationer och datum 
för avpassningar 
m.m. in. Enkelt och 
smidigt.
För att ge Henry 
vana vid ljud ,ruskningar m.m. tog vi ho-
nom med i bilen ofta.

November 2016 skulle bli Henrys första 
flygning. Då han vid denna tidpunkt väger 
inklusive väska 8 kg reser han med SAS 
inne i kabin. Det kändes bäst för matte att 
ha honom intill sig första gången. Vi ska 
lyfta kl 9.00 på morgonen från Arlanda och 
som tur har familjen en lägenhet även i
Stockholm så vi reser upp dagen före. 
Då ger vi mat i vanlig ordning och rastar 
ordentligt på kvällen. Morgonen vi reser 
får Henry enbart vatten i god tid så vi 
hinner rasta honom innan vi går igenom 
säkerhetskontrollen. Väl igenom kontrollen 
får han gå med oss och behöver inte vara 
i väskan. Vi bordar och då ligger Henry 
på golvet i sin väska. Han går som mattes 
handbagage.
 
Under resan ”smyger” vi upp honom i knä 
eftersom SAS personalen är underbara och 
givetvis charmar han alla runt omkring. 
Fösta resan går bra och eftersom en hund 
normalt håller sig en natt från att kissa och 
bajsa. Om 
man planerar maten/vatten så håller dom 
sig 6-8 tim. 

Eftersom vi är så länge borta är bland det 
första vi gör att skapa en kontakt med ett 
djursjukhus/veterinär för att kunna vara 
lugna om olyckan är framme. I vår närhet 
finns en klinik öppen dygnet runt vid namn 
Snoopy.
Här fyller vi på olika sprutor men kollar 
upp med Sverige ex rabies som man i Spa-
nien vaccinerar mot varje år då dom har ett 
annat vaccin än i Sverige där vi vaccinerar 
vart tredje år.
Vi vill inte spruta en massa i onödan utan 
är mycket noga med vad som verkligen 
behövs och ser till att allt fylls in noga i 
passet. Av olika masktyper så finns här 
även hjärtmask vilket vi i Sverige gett 
Henry Milbemax för.Det finns den bruna 
fästingen och här tycker vi att Bravecto 
tabletten är helt outstanding både i Sverige 
och på Canarieöarna. En tablett var tredje 
månad året om får Henry och har aldrig 
haft en fästing. När hunden är ett år kan 
man i Spanien injicera mot hjärtmask sk 
Guardian Antiparasitic alltså mot Dirofila-
ria som det heter här.
Det gjorde vi men Henry fick en stark aller-
gisk reaktion. Började med ett svimnings-
anfall och kräkningar direkt efter sprutan 
som läggs under huden vid nacken.

Eftersom detta hände på kliniken fick 
han sockerlösning och vi åkte hemåt men 
jag märkte redan i bilen att något var fel. 
Henry kliade, började bete sig oroligt och 
väl hemma sprang han och slängde sig på 
golvet, kliade och svullnade upp och såg ut 
som en Rottweiler i ansiktet. Vi skyndade 
tillbaka och fick kortison och avvakta 20 

minuter innan vi fick åka hem. Snabbt av-
tog reaktionen och han var som vanligt ef-
ter ett par timmar men i passet skrev man 
in att han är allergisk mot denna spruta 
och därför skall ta tabletterna i stället.
Dom köper jag med mig från Sverige och 
tar en gång per månad.

April 
2017 re-
ser husse 
hem och 
eftersom 
maj-juni 
är mycket 
varma 
ska Henry 
följa med 
tillbaka. 
Nu vägen 
han över 
8 kg så ny 
godkänd 
flygbur 
inköps 
och hans 
korg pla-

ceras i den så han ska känna trygghet och 
hemkänsla. Man kan ge en lugnande tablett 
men vi föredrog att prova ett halsband som 
när det sätts på ett dygn innan resan och 
värms upp avsöndrar freoner, trygghets 
hormon på ett naturligt sätt.
Vi bäddar för man ska veta att temperatu-
ren sjunker med två grader/tim i lastut-
rymmet.

Hem flyger Henry med Norwegian och då 
vi har en pilot i bekantskapskretsen ställer 
matte 1000 och en frågor. Bl a får vi veta 
att piloterna har ett dokument där dom vet 
hur många katter och hundar som är med 
och man kan då fråga innan man sätter sig 
är min hund som ser ut så och så med?

Henry lämnas in i specialincheckningen 
och vi ser hur han på vagn dras ut till pla-
net. Vid boarding behöver vi fråga då vi ser 
genom fönstret att Henry lastas ombord. 
Lugnare än matte - tror det beror på hals-
bandet. Det viktigaste när man flyger med 
hund är att planerar maten och vattnet. 
Dom behöver inte på 5-6 tim ha vatten som 
skvätter i buren. Mat ska dom inte ha heller 
stramt före. Jag har sett hundar som bajsat 
ned i buren och det är inte
kul för dom. Är man själv lugn blir hunden 
mindre stressad. Det vi alltid gör när vi 
landat och om vi har väskor att hämta så 
går alltid en och hämtar Henry sedan möts 
vi vid bagageutlämningen.

SAS tillåter djur i bur i kabin under 8kg inkl 
väska/bur som kan placeras vid fötterna. 
Med Norwegian checkar man in sina djur 
som flyger under piloterna i eget lastut-
rymme uppvärmt.
Tomas Cook tar djur från Köpenhamn men 
inte Sverige. Detta är dom vanligaste till 
Gran Canaria.

Text: Annelie Elfström
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lite av varje

Standard
Standarden är en beskrivning av idealhunden inom ifrågavarandende 
ras. Den ligger till grund för exteriörbedömningen på utställningar, där 
domaren jämför varje hund med standarden. Men man måste komma 
ihåg, dels att ingen hund uppfyller standardens krav till 100 %, dels att 
standarden är en målning i ord och som sådan kan tolkas olika av olika 
personer. Det är standarden i rasens hemland som skall vara normgivan-
de, men felaktigheter och missförstånd kan lätt uppstå vid översättning 
från det ena språket till det andra.

FCI (Féderation Cynologique Internationale), som har sitt säte i Bryssel, 
är en internationell organisation till vilken flertalet länders kennelklub-
bar är anslutna. För varje ras som erkänns av FCI upprättas en standard, 
som medlemsländerna förmodas följa. Standarden upprättas i hundens 
hemland och för Cavalierens del är det Storbritannien.

Standard för Cavalier King Charles Spaniel

Ursprungsland/hemland: Storbritannien
Användningsområde: Sällskaps- och dvärghund
FCI-klassifikation: Grupp 9, sektion 7

Helhetsintryck
Cavalier king charles spaniel är en livlig, behagfull och välbalanserad 
hund med milt uttryck.

Uppförande/karaktär
Rasen är käck och absolut orädd. Till Temperamentet är den glad, vänlig 
och tillgiven, aldrig aggressiv och utan antydan till nervositet.

Huvud/skallparti
Hjässan skall vara flat mellan öronen.

Stop
Stopet skall vara grunt.

Nostryffel
Näsborrarna skall vara väl utvecklade och pigmentet svart – inga kött-
färgade tecken.

Nosparti
Nospartiets längd från pannavsatsen till nosspetsen skall vara ungefär 4 
cm. Nosen skall smalna av jämnt mot nostryffeln. Ansiktet skall vara väl 
utfyllt under ögonen. Snipighet är inte önskvärd.

Läppar
Läpparna skall vara väl utvecklade men inte hängande.

Käkar/tänder
Käkarna skall vara starka med perfekt, regelbundet och komplett sax-
bett.

Ögon
Ögonen skall vara stora, mörka och runda utan att vara framträdande. 
De skall sitta långt isär.

Öron
Öronen skall vara högt ansatta. De skall vara långa och rikligt hårbe-
klädda.

Hals
Halsen skall vara måttligt lång och något välvd.

Kropp/rygglinje
Ryggen skall vara plan.

Ländparti
Ländpartiet skall vara kort.

Bröstkorg
Bringan skall vara måttligt bred och bröstkorgen skall ha väl välvda rev-
ben.

Svans
Svansen skall vara väl ansatt och svanslängden skall harmoniera med 
kroppen. Den skall bäras glatt, men inte särskilt mycket ovanför rygglin-
jen. Enligt hemlandets standard är svanskupering tillåten. Om svansen 
kuperas skall högst 1/3 tas bort. Svanskupering är förbjuden i Sverige

Extremiteter/framställ
Frambenen skall vara raka med måttlig benstomme.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.

Fram- och baktassar
Tassarna skall vara kompakta med tjocka trampdynor. De skall vara rik-
ligt behårade.

Bakställ
Bakbenen skall ha måttlig benstomme.

Knäled
Knälederna skall vara välvinklade.

Has
Hasorna skall vara utan tendens till kohasighet eller överdriven vinkling 
(s k sickle hocks).

Rörelser
Rörelserna skall vara fria och eleganta med bra påskjut bak. Fram- och 
bakbensrörelserna skall vara parallella sedda såväl framifrån som baki-
från.

Päls/pälsstruktur
Pälsen skall vara lång och silkeslen utan lockighet. Lätt vågig päls är till-
låten. Rikligt med behäng skall finnas. Pälsen skall aldrig trimmas.

Färger
De enda tillåtna färgerna är: Black and tan, ruby, blenheim och tricolor.

Black and tan
Korpsvart med rödbruna tecken över ögonen, på kinderna, öronens in-
sidor, på bringan, benen och under svansen. Den rödbruna färgen skall 
vara klar. Vita tecken är inte önskvärda.

Ruby
Enfärgat djupt röd. Vita tecken är inte önskvärda.

Blenheim
Varmt kastanjefärgade tecken i väl uppbrutna fläckar på pärlvit botten. 
Tecknen skall vara jämnt fördelade på huvudet och lämna plats mellan 
öronen för den mycket uppskattade rombformade fläcken (s k spot), 
som är speciellt karakteristiskt för denna färgvariant.

Tricolor
Svart och vitt jämnt fördelat och uppbrutet, med rödbruna tecken över 
ögonen, på kinderna, öronens insidor, på bringan, benen och under svan-
sen.

Det är absolut inte önskvärt med någon annan färg eller kombination 
av färger.

Storlek/vikt
Vikten skall vara mellan 5,5 och 8 kg. Mest önskvärt är en liten välbalan-
serad hund, som håller sig väl inom dessa viktgränser.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande 
till graden av
avvikelse.

Nota bene
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller 
om den har
anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt 
belägna i pungen.

FCI 136
Originalstandard 1987-06-24
FCI-Standard 1998-04-06
SKKs Standardkommitté 2003-10-08

Rasstandard
Cavalier King Charles Spaniel
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Vår underbara ras
SAGAN ON CARRO – DEN MATGLADA LILLA HUNDEN

Kapitel 1 - CARRO SOM VALP    

Ni kanske tror att hundar inte kan tala, 
men det är helt fel. Vi kan visst tala och 
det kommer ni att förstå nu, när ni läser 
den här berättelsen om mig och mina 
vänner. Vi kan också tänka och fundera 
på litet av varje. Det är jag som talar och 
berättar och det är min matte och husse 
som har hjälpt mig att skriva den här 
boken. Så de´så.
Jag heter Carro och är en jättesöt Ca-
valier King Charles Spaniel hundflicka. 
Det långa engelska namnet betyder att 
jag härstammar från en kung som hette 
Charles och därför tycker jag att jag är 
en äkta hundprinsessa. Alla som träffar 
mig faller bums för mitt utseende. Mina 
färger går i vitt och brunt och mina öron 
är långa och sammetsmjuka. När jag tit-
tar mig i spegeln, ser jag framför mig en 
tallrik choklad med vispgrädde försedd 
med öron. Så jättesöt är jag.  

Det första jag minns är, att jag kom till 
den snällaste matte och husse som tän-
kas kan. Min matte heter Miranda och 
min husse heter Kurre. De älskar hun-
dar. Miranda och Kurre bor i ett rött 
hus och har en fin trädgård, där jag kan 
skutta omkring och leka. Miranda har 
världens vackraste långa hår och nöt-
bruna ögon. Hon kan bli arg på oss hun-
dar ibland när vi busar för mycket men 
vi vet ju att det är vårt eget fel att hon 
grälar på oss när vi blir alldeles odrägli-
ga. Förresten så blir hon snäll igen efter 
två sekunder när hon har grälat färdigt. 
Hos Miranda och Kurre bor flera hundar 
och katter. Först och främst min pappa 
Ludde, som också ser ut som en tallrik 
choklad med vispgrädde. Han brukar 
ibland skälla och gräla på främmande 
hundar men hemma hos Miranda och 
Kurre är han jättesnäll. Det beror nog 
på att han tycker så mycket om dem. 
Miranda brukar kalla min pappa Lud-
de-Pludde. Då blir han så innerligt glad.
 
Hemma hos Miranda och Kurre bor ock-
så min snälla och vackra faster Snövit, 
min glade och stilige farbror Aladdin och 
min mysiga och matglada farmor Cookie 
som snarkar så högt på nätterna att vi 
tror att någon håller på att borra sön-
der huset. Farmor Cookie har lärt mig 
att MAT ÄR DET BÄSTA SOM FINNS i 

hela världen. Det har hon rätt i.

Min bästa kompis Molly bor också hos 
Miranda och Kurre. Vi har jättekul när 
vi springer omkring i trädgården och 
drar varandra i öronen. Miranda brukar 
skratta åt oss och på skoj kalla oss för 
sina små monster. Ibland brukar också 
faster Snövit och min andra kompis Ro-
bin vara med och leka. Robin är jättero-
lig. Hon är så liten att man kan tro att 
hon är min lillasyster men hon är lika 
gammal som faster Snövit. Miranda 
kallar Robin HoppeliSkutt för att hon 
hoppar och dansar och gör roliga kon-
ster och jagar löv som virvlar omkring 
när det blåser. Miranda har tagit med 
henne på hopp- och skuttkurser så Ro-
bin kan nästan uppträda på cirkus.

En annan jättesnäll hundfarbror är Giz-
mo. Han och min pappa Ludde brukar 
sitta och prata om viktiga hundfrågor 
efter middagen och sedan berättar de 
för varandra om hur busiga de var när 
de var små. Pappa Ludde och farbror 
Gizmo brukar alltid säga att Miranda 
och Kurre är världens bästa matte och 
husse och det tycker jag också.

Kapitel 2 - CARRO UPPTÄCKER 
HUR GOTT DET ÄR ATT ÄTA .

”Mat är det bästa jag vet!” 

Det har farmor Cookie sagt till alla oss 
hundar sedan vi var små. Miranda bru-
kar därför ge henne jättegod mat och då 
får vi andra hundar också vara med om 
att äta gott. Jag tycker därför precis som 
farmor att mat är det bästa som finns.

Jag skulle vilja äta varenda minut i hela 
mitt liv om jag fick bestämma.       
Nu är det så här att jag inte alltid får så 
mycket mat som jag skulle vilja ha. När 
matte eller husse har gett mig en rejäl 
matportion, t.ex. ett stort fläskben, en 
massa köttbullar eller falukorv, så tror 
de att jag är nöjd och glad. Men se det är 
jag inte alls!!
Jag brukar be om mera mat, men de 
förstår inte vad jag vill. De tror att jag 
blir för tjock eller att jag skall få ont i 
magen. Men jag vet att det kommer jag 
aldrig att bli. Så de´så!

Därför brukar jag drömma om mat, när 
jag sover.

I natt drömde jag att jag hade en egen 
restaurang. Där bara jag fick äta. Jag 
lagade massor av olika rätter: kåldol-
mar, fläskfilé och korvgryta och en 
massa goda efterätter: gräddglass med 
chokladsås, maränger med vispgrädde 
och en jättestor prinsesstårta med grön 
marsipan. Och efter det blev det saft och 
bullar. Jag åt alla rätterna själv och det 
var jättegott. Efteråt gick jag till Mac 
Donalds och åt en dubbel hamburgare 
med bröd och sallad, och sedan äppel-
kaka med vaniljsås.

Sedan vaknade jag och kände mig rik-
tigt hungrig.

Kapitel 3 - CARRO SMITER IN I 
AFFÄREN FÖR ATT LETA EFTER 
MAT

Ibland promenerar Kurre med mig 
och farbror Aladdin. Då får jag ibland 
springa och leka utan koppel. Det är 
mycket roligare än att behöva vara 
kopplad. Miranda har sagt att farbror 
Aladdin inte får springa lös för då kan 
han smita iväg och då kanske han inte 
kommer tillbaka. Jag är mycket snäll-
lare för jag kommer alltid tillbaka när 
Miranda och Kurre ropar på mig. Då får 
jag litet godis som belöning för att jag är 
så duktig.

En gång när Kurre promenerade med 
Aladdin och mig, kom vi till en affär 
med massor av mat. Kurre band fast 
oss utanför affären, för vi fick inte följa 
med honom in. Det beror på att det kan 
finnas allergiska människor i affären. 
Dom får inte träffa hundar för då blir de 
ännu mer allergiska. Det tycker jag är 
konstigt för ingen kan väl bli allergisk 
av att se mig komma skuttande och vifta 
på svansen  och hälsa på en tant eller 
farbror eller ett barn. Alla blir glada av 
att träffa mig, det vet jag.

Kurre gick in i affären och jag och far-
bror Aladdin väntade på honom. Vi und-
rade hur mycket mat han skulle handla. 
När Kurre kom ut ur affären med en 
påse mat i handen, sa han att nu skulle 
han först ta loss mig och farbror Alad-
din och sen skulle vi gå hem. Men då 
gjorde jag ett roligt bus. Jag krängde av 
mig kopplet och sprang in i affären för 
att titta på all mat därinne. Kurre kom 
farande efter mig med håret på ända 
och med vilt flaxande armar och skrek” 
CARRO  kom genast hit!” Alla i affären 
skrattade så att de kiknade och en snäll 
flicka tog fast mig och sa: ”Du är jätte-
söt men du får inte vara här för då kan 
alla människor i affären bli allergiska.”  
Jag tyckte att jag gott kunde få äta upp 
alla korvarna och köttbullarna och skin-
korna i affären, därför att jag hade varit 
så rolig och fått alla att skratta.  Och jag 
vet ju att man inte kan bli allergisk av 
att träffa mig. 
     
När vi kom hem sa Kurre till mig att jag 
inte får busa så mycket att jag springer 
in i affärer för att leta efter mat. Då 
tänkte jag att om man inte får all den 
mat som man vill ha så måste man ju 
ordna så att man får det och därför var 
det väldigt fiffigt av mig att försöka smi-
ta in i affären.

Kurre var ändå snäll och förstod hur jag 
kände det och han gav mig en stor tall-
rik med köttbullar och korvar och hund-
godis. Det var bra men han glömde att 
jag också ville ha till efterrätt gräddtår-
ta, äppelkaka med vaniljsås, maränger 
och glass med varm chokladsås. När 
jag somnat drömde jag hela natten om 
alla möjliga efterrätter. Jag ska försöka 
smita in på ett kondis en annan gång.
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Lite av varje
Kapitel 4 -CARRO VINNER FÖR-
STA PRIS I EN UTSTÄLLNING 
UTAN ATT VARA MED

Miranda berättade en dag att det skulle 
bli en utställning för Cavalierflickor och 
Cavalierpojkar. De sötaste och snällaste 
skulle få första pris.

”Vem skall jag ta med till utställning-
en?” sa Miranda litet bekymrat. ”Ni är 
ju alla så snälla och söta utom när ni 
uppför er som små monster förstås.”

”Jag vill vara med” sa farmor Cookie
” Och jag vill vara med ” sa faster Snövit
” Det är klart att jag skall vara med” 
sa Robin. ” Ingen kan hoppa och skutta 
som jag och så är jag ju så oemotstånd-
ligt söt” 
 ” Jag måste absolut vara med” sa Molly 
” Jag är mycket sötare och snällare än ni 
alla tillsammans.”

”Utom när du jagar fåglar” sa Miranda. 
” Det är inte särskilt snällt att skrämma 
livet på stackars oskyldiga små fåglar 
som inte har gjort dig något illa. Så fort 
du ser en fågel springer du efter den 
som en tokstolle.” 

” Det beror på mina jaktinstinkter” sva-
rade Molly som ibland är litet snusför-
ståndig.

Miranda skrattade åt den lillgamla Mol-
ly och så sa hon till mig . ”Carro vill inte 
du vara med på utställningen?”

”NEEJ ABSOLUT INTE !”svarade jag.
”Varför inte?” frågade Miranda förvå-
nat.
” Därför att jag vet att jag är den sötaste 
och snällaste hund som finns” svarade 
jag. ” Därför behöver jag inte gå på nå-
gon utställning. Jag vinner i alla fall 
första pris utan att behöva tävla med 
andra hundar. Har du inte förstått det? 
Jag kan istället stanna hemma i köket 
och vakta maten, sade jag.” Då kan jag 
försöka komma på hur man öppnar kyl-
skåpsdörren, tänkte jag för mig själv. 
Jag ska be farmor Cookie att lära mig 
hur man gör. Jag har sett henne göra 
det flera gånger.       
  
Miranda tyckte att jag som vanligt hade 
alldeles rätt. Hon och Kurre åkte därför 
ut till utställningen en regnig söndag. 
Molly fick följa med och hon var jätte-
glad för det. Farbror Aladdin fick också 
följa med för han ville gärna titta på alla 
söta hundflickor som skulle komma dit.

När de kom fram träffade de 22 hun-
dar, den ena sötare och stiligare än den 
andra. Farbror Aladdin var så glad när 
han fick se alla söta hundflickorna. Han 
var också mycket stolt över Molly. ”Om 
jag fick bestämma så skulle Molly vinna 
första pris” sade han.

Miranda gick runt några varv med Mol-
ly i ringen och alla som tittade på, tyckte 
att Molly var jättefin.

Sedan bestämde domaren att alla hund-
flickorna var så söta och snälla att 
ALLA fick första pris. Det var en rättvis 
tävling tyckte åskådarna.

När Miranda kom hem berättade hon 
om utställningen. 
Jag visste ju att jag är den sötaste och 
snällaste hundflicka som finns, så jag 

sade till Miranda: ”Jag vet att jag vun-
nit första pris utan att vara med i täv-
lingen. Medan du och Molly har fått 
göra er en massa besvär och gjort er till 
för domaren, så har jag haft det jätte-
skönt här hemma. Jag har vaktat maten 
och farmor Cookie har lärt mig hur man 
öppnar kylskåpsdörren, så att jag kunde 
ha koll på den och vakta den ännu bätt-
re, svarade jag.”

Miranda frågade Kurre om hade glömt 
att köpa varmkorv, som de hade tänkt 
grilla senare på kvällen. Kurre svarade 
att han trodde att det kunde absolut 
vara så.. 
Farmor Cookie och jag tittade på varan-
dra och funderade på om det var den där 
jättegoda sorten, som hon menade..
 
Kapitel 5 - CARRO HÅLLER KURS I 
SJÄLVFÖRTROENDE

Jag har, som ni förstår, ett mycket gott 
självförtroende. Det betyder att jag 
tycker om mig själv. Och så vet jag att 
alla hundar och människor tycker om 
mig. Några av mina hundkompisar, t ex 
pappa Ludde och Molly har inte lika bra 
självförtroende som jag. Därför skäller 
de ofta när de ser andra hundar. Det är 
synd tycker jag. Jag skäller aldrig på 
andra hundar. Därför bestämde jag en 
tråkig och regnig dag, när vi inte kunde 
vara ute och leka, att jag skulle lära de 
andra hundarna att få bättre självför-
troende.

Sagt och gjort. Jag ropade på dem för att 
berätta den glada nyheten och sa : ”Nu 
ska jag ha en kurs för er. Ni kommer att 
tycka så mycket om er själva efter den 
kursen! ”

”Hur gör man för att få lika bra själv-
förtroende som du ?” frågade Molly och 
pappa Ludde.
”Man gör som jag”: sa jag.
”Men hur gör du då? ”frågade Molly och 
pappa Ludde.
”Jag sa ju att ni ska göra som jag” sva-
rade jag. ”Det är jättelätt!”
”Det kan hon säga”, sa Molly till pappa 
Ludde.
”Jag tycker att vi går ut och leker istäl-
let”: sa pappa Ludde, för det hade slutat 
regna. Och sen sade Molly att hon tyckte 
att det var en konstig kurs, och att hon 
inte alls hade lärt sig att tycka mera om 
sig själv. Pappa Ludde tyckte likadant. 

 Molly sade sen till mig att hon tyckte 
att jag skulle gå på kurs för att lära mig 
hur man leder en kurs. Men eftersom jag 
har ett så bra självförtroende, så blev 
jag inte ett dugg ledsen, utan bestämde 
att jag snart ska hålla en ny kurs.

Kapitel 6 - CARRO SKRIVER  BREV 
TILL KUNGEN

Egentligen tycker jag att jag inte alltid 
får så mycket och så god mat som jag vill 
ha. Miranda är snäll, men hon förstår 
mig inte till fullo. 
Hon vill att jag inte skall bli övervik-
tig, säger hon. Men jag förstår inte vad 
hon menar. En dag började hon ge mig 
mindre portioner mat. Nästa dag var 
det likadant. Och nästa också. Jag hade 
varit hungrig i flera dagar. Det var inte 
så roligt och jag ville ha en förändring. 
Miranda förstod mig inte alls.
Därför tänkte jag att det skulle vara bra 
att skriva ett brev till kungen. Han är 

ju snäll och så bestämmer han över all-
ting i Sverige eftersom han är kung av 
Sverige.
Alltså skrev jag en dag detta brev till 
honom:

Anmälan om vanvård av hund  

Jag får härmed anmäla ett fall av syn-
nerligen grov vanvård av hund. Detta är 
nog ett av de värsta fall av djurplågeri 
som har skett i Sveriges land.
Det har pågått alltför länge och pågår 
fortfarande varje dag. Det är kort sagt 
ett obeskrivligt lidande som inte längre 
kan tolereras.

Jag har nu bestämt att anmäla denna 
vanvård och hoppas att Kungen ser till 
att mitt lidande snart kommer till sitt 
slut.

Jag vill nu berätta om mitt lidande.

Jag vaknar hungrig varje morgon och 
vad får jag då till frukost?

Jo en ostsmörgås, 5-8 matskedar hund-
mat, ibland 1-2 fläskben och bara 5-10 
köttbullar.

Detta är ju förskräckligt! Jag protes-
terar högljutt mot denna snåla frukost 
men bara oförståelse och känslokyla 
möter mig. Jag orkar snart inte mera. 
Det måste bli en förändring.

Sedan kommer vi till lunchen. Idag fick 
jag endast 2 fläskben och 5-8 matskedar 
hundmat och 4 köttbullar.

Slutligen blir det middag. Jämmer och 
elände! Då får jag bara lite torrfoder 
som jag måste dela med de andra hun-
darna. Därefter får jag bara en liten 
köttbit och grönsaker. Istället för alla 
köttbitar som jag vill ha får jag några 
ynkliga bitar morötter, precis som om 
jag vore en kanin. 

Jag blir inte alls mätt av detta.

Jag kräver genast en förändring!!!

Varje morgon vill jag ha:

En stor tallrik med spaghetti och mas-
sor av köttbullar och minst ett kilo biff. 
Till efterrätt vill jag ha glass med visp-
grädde.

Till lunch vill jag ha 1 kilo skinka, en 
meter falukorv, 3 hekto leverpastej.

Till middag vill jag ha mera skinka och 
rostbiff och kåldolmar och till efterrätt 
vill jag ha äppelkaka med vaniljsås och 
andra goda kakor.

Med vänliga hälsningar Carro

....

...."Sagan om Carro - Den 
matglada lilla hunden" 
fortsätter i nästa nummer!

Författare:
Birgitta Nygren
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vår underbara ras

We are the champions...
SE UCH Hvidagården's Porthos

E. SE UCH SE-V 14 Best Mate Love Machine
U. Hvidagården's Döggperla

Uppfödare. Anita Gliving
Ägare: Maria Fredzell

2016-03-12 SKK Strängnäs Charlotte 
Laning Vrethammar

2016-07-24 SKK Köping Anna Uthorn
2016-08-13 SCKCS Michael Hegarty

2017-06-10 SCKCS Carol Jenkins

Se uch, No uch, Fi uch, Nord uch samt 
C.I.B Kabonovas Jive Party
27/9 2015 Åland Bir Cacib och Finsk champion, Domare Maria Lönhammar
24/7 2016 Köping Bir  Cacib Domare Anna Uthorn
27/8  2016 Backamo Ljungkile Bir Cacib . Domare Nina Karlsdotter
6/11 2016 Växsjö Bir Cacib. Domare Joyce Manton
5/1 2017 Göteborg Bir Cacib . Domare Stanley Shen
6/1 2017 Göteborg Bir Cacib .Domare Birgitta Svarstad
8/6 2017 Oslo Bim Cacib och Norsk champion. Domare Lisbeth Mach 
Stort tack till domare som uppskattat denna härliga hund, samt till uppfö-
dare Liselotte boström Umeå, för förtroendet .
Foto Carina Karlsson

SE UCH Corbona's Yoline
Uppfödare: Anneli Ek
Ägare: Mia Björklind

2017-05-27 Gimo SKK INT, DI MATTEO DOMENICO
2015-08-15 Eskilstuna SKK NAT, EVA ERIKSSON
2015-04-26 Västerås SKK NAT, HANS ROSENBERG

SE UCH Trollsångens KR 
Citron-Lakrits
Uppfödare: Ulla-Britta Ideryd
Ägare: Mia Björklind

2017-06-03 Norrköping SKK INT,  JEFFREY PEPPER.
2017-04-22 Västerås SKK NAT, ELISABETH SPILLMAN
2017-03-11 Strängnäs SKK INT, ANITA WHITMARSH
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lite av varje

Frågestund

1) Vilken känd drottning 
ägde en cavalier?

1. Viktoria 
X. Elisabeth 
2. Kristina

2) Vad hette den 
cavalieren?

1. Otto
X. Amber 
2. Dash

3) Hur många färger finns 
cavalier i? 

1. Sex
X. Fyra
2. Två

4) Vilken kung gav 
namnet på rasen? 

1. Karl XII
X. Charles II
2. Charles 

Svar Frågestund: 1) Viktoria, 2) Dash, 3) Fyra, 4) Charles II, 5) Ingen cavalier kan förbjudas att vara på offentliga platser,  6)  Ann's son, 7) Mary Stuart, 
8) 60-talet, 9) 1945

5) Vilken lag genomför-
de kungen som gav 
namnet till rasen?

1. Alla cavalieren ska ha 
godis minst 3 gånger i 
veckan. 
X . Ingen cavalier kan 
förbjudas att vara på 
offentliga platser. 
2. Ingen Cavalier ska 
lämnas ensam i mer än 3 
minuter.

6) Förfadern till den 
moderna cavalieren 
hette:

1. Ann's son
X. Betty's son
2. Rachel's son

7) Vem sägs att haft en 
liten spaniel bland 
kjolarna som hittades 
efter att hon avrättas?

1. Anne Boleyn 
X. Mary Stuart 
2. Catherine Howard

8) När kom Cavalieren 
till Sverige?

1. 50-talet
X. 60-talet
2. 70-talet

9) När erkände Engelska 
Kennelklubben 
cavalieren som egen ras?

1. 1945
X. 1948
2. 1943

                                  Foto: Lena Berglund

    Foto: Åsa Häggman

     Foto: Kamilla Lundqvist

         Foto: Mia Reenbom
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utställning
LO Östra 

Färgindelade utställning
Nyköping Dammgruvan 5 Augusti
Vill passa på och tacka Rassmus Wahlstedt som rattade bilen från Ljungbyhed för att 
döma våran färgindelade utställning som ägde rum den 5 augusti vid Dammgruvan i 
Nyköping. Trots att det inte var mer än 23 anmälda hundar fick vi en härlig dag med 
ömsom sol ömsom regn. 

Även olika aktiviteter fanns att prova på, så som rallylydnad som togs om hand av 
Rebecca Wilson samt Noswork som Jeanette Arnesson hjälpte till med. Vi hade en 
hälsodag för våra cavalierer där man kunde få ett nytt hjärtintyg samt patellaintyg för 
ett reducerat pris, med veterinär Camilla Almqvist tog hand om detta.
 
Glada utställare som placerade sig:

I valp klass  
BIS valp 1:a Knattings Love in Fairytale BIS valp 2:a Hypnotic Poison Royal Silvia,  
tyvärr blev det inga fler valpar som var på plats och äntrade resterande platser.

I Vuxen klassen 
BIS1: Furulyckans Cinderella 
BIS2: Minimaxs Kiri Kiri 
BIS3: Carharts Odessa 
BIS4: Milljas Bright Romance
BIS veteran: Furulyckans Cinderella

3 Barn med hund blev det 
1:a blev Märta och 2:orna var Hugo o Tuva 

Tack till alla som hjälpte till och gjorde denna dag till något speciellt! Hoppas vi ses 
nästa år igen.

Helena, Rebecca, Mikael, Malin F, Peter, Per-Arne och Katrin  
 
Priser skänkta av Royal Canin, Hööks och Kolmårdens Djurtillbehör.

Foto: Malin o Carina Anklev
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utställning
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Utställning
Leksand 10 juni
Lördagen 10 juni var det dax för årets första 
Cavalierspecial i LO Gävle-Dala.

Dagen började med regn och åter regn men när väl dagens domare 
Carol Jenkins kennel Hollambrie var på plats och klockan närmade 
sig elva så klarnade det upp och en magisk dimma la sig över den 
vackra utställnings platsen i Leksand. Alla deltagare fick för övrigt 
knäckebröd från den kända fabriken som ligger ett stenkast därifrån.

25 cavalierer var anmälda varav 6 valpar.

Text: Maria Fredzell

BIR valp - Cavanzas Life Is A Dance - 
ägare Jeanette Arnesson
BIM valp - Cavanzas Northern Sun - 
ägare Ulla Egebrant

BIS Hvidagårdens Porthos - ägare Maria Fredzell 
BIM Gentlelines Sanctuary - ägare Jonathan & Madelene Maclennan

Hanar cert och Champion
Hvidagårdens Porthos - 
ägare Maria Fredzell

Tikar cert
Candygolds Zamiras Secret Dream,  
ägare Jeanette Arnesson

Borås 1 juli
Sommarens höjdpunkt här i Västra var nog vår utställning, Rasspecial 
i Borås. Dagen bjöd på härligt väder, vackra hundar, trevliga ringsekre-
terare, underhållande domare, Karin Linde Klerholm, samt en härlig 
stämning runt ringen. Andreas Lantz hjälpte oss med att döma alla 
våra duktiga barn med hund,
Fler bilder från uställningen finns på Facebook, Cavaliersällskapet 
Västra.

Text: Ewa Palmé Mohlin och Christine Edvinsson

BIR Gentleline´s Pandemorium -
ägare Jonathan Mclennan
BIM Cavanza´s Malaysia -
ägare Joel Lantz, Andreas Lantz

Utställningsresultat som 
följer:

Bästa Valp: Lovepearls You Are 
My Heart,  äg: Rose-Marie Fors
BIR: Gentleline´s Pandemorium, 
äg: Jonathan Mclennan
BIM: Cavanza´s Malaysia, 
äg: Joel Lantz, Andreas Lantz
Bästa Veteran: Petit Maxime 
Eclipse, äg: Rose-Marie 
Andersson
Avelsklass: Legoem Starlight 
Express, äg: Birgitta Persson
Uppfödarklass: Genleline´s 
Kennel 
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Utställning

Piteå 15 juli
På en av sommarens finaste dagar gick Övre Norra Lokalområdes Cavalierspecial av stapeln. Nytt för i år vara att vi 
arrangerade utställningen på en plats som vi för en väldigt billig slant hyrde in oss hos Nedre Norra Kennelklubben. 
Platsen var belägen en liten bit ifrån Kennelklubbens egen utställningsplats, vilket gjorde att det var en lugn och bra plats 
som endast delades av några andra få specialklubbar. Även fikaservering fanns på plats och sköttes av den lokala idrotts-
klubben. Detta var ett lyckat och arbetsbesparande arrangemang då vi bara behövde kliva in i en färdig ring. Domartält var 
det enda vi behövde ordna med själva.
Domare för dagen var Gordon Inglis, innehavare av den välkända kenneln Craigowls i England. Denne lockade en hel del 
långväga utställare och totalt var det 49 hundar anmälda.
Våra trotjänare, ringsekreterarna Linnéa Sjöstedt och Marie von Heijne var som vanligt på plats, och deras mycket goda 
kunskaper i engelska, och för övrigt proffsiga bemötande bidrar till en viktig del av utställningen. 
Barn med hund dömdes av Eva Zachrisson och vann gjorde Celine med Amber och på andra plats kom Tuva med Lady.
Dagens bästa uppfödargrupp var Kennel Emperix. 
Dagens lotteri var något utöver det vanliga med en enorm mängd vinster. Ett stort tack till alla som skänkt priser! 
Som avslutning på en uppskattad och välordnad utställning blev det kalas med smörgåstårta. Ett stort tack vill vi rikta 
till alla som bidragit till denna dag, i stort som smått. Utan er alla skulle det inte vara möjligt att göra en så fin utställning. 
Ingen nämnd men ingen glömd. Detta gör vi om nästa år! Välkomna tillbaka då allesammans!

/Utställningskommittén för Övre Norras Lokalområde bestående av Ewa-Marie Öderyd, Eva Grahn, Lotta Boström och 
undertecknad.
Text: Mari Lundborg-Sjöstedt

BIR  SEUCH FINUCH Giggling Pearl 
seeker - Ägare Ewa-Marie Öderyd
BIM Magic Charm's Eliana - Ägare Ellen 
Øgård

Cert tik - Magic 
Charm's Eliana  - 
Ägare Ellen Øgård

Eva Zackrisson tackar 
domaren, utställarna 
& funktionärer för en 
trevlig utställningsdag 

Bästa ringsekreterarna 
Marie och Linnea

Barn med hund - Celine med 
cavalieren Amber

Bästa uppfödargrupp - kennel Emperix

BIR Vet Emperix Expressions of Wales - 
Ägare Peter Mattsson
BIM Vet Quickmatch Ellie Mae - 
Ägare Linda Svensson

Smörgåstårta 
Cert hane - Keijans Eternal 
Flame - Ägare Åsa Keijser

BIR valp Cavanzas Northern Star-  
Ägare Christina Palmér
BIM valp Vouges Vanilla Sky - 
Ägare Ralph Lindberg
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LO övre norra
Cavalierträff i vackra Furuögrund
Hej jag heter Gry och är en drygt 1,5 år gammal cavaliertös som varit på en mycket 
regnig men kul cavalierträff i sommar. Tisdagen den 18 juli var det cavalierträff i Fu-
ruögrund och jag var just då på en liten husbilssemester och tänkte att det skulle vara 
kul att träffa lite kompisar. Jag och familjen kom fram dagen före till den vackra platsen 
Furuögrund.  Solen sken, det var så vackert och jag satt på bryggan njöt av skön värme 
och kollade in fåglar.

När jag var ute på tisdagmor-
gonen var allt så fint men strax 
innan träffen började regnet 
ösa ner, typiskt. Mattar och 
hussar började med att äta 
gemensam god lunch på hamn-
cafét som var en mysig byggnad 
från 1800-talet och de pratade 
och pratade.

Längtar till fler träffar och gär-
na med uppehållsväder.  Tack 
alla mattar och hussar som tog 

Dåligt väder är inga problem 
för cavalierfolk och hundar så vi 
gick en rätt lång promenad och 
blötte ner oss ordentligt. 
Roligt att fast dåligt väder kom 
så många cavalierkompisar. 
Hussar och mattar verkade 
också ha det trevligt och alla 
njöt och trivdes.

När dom äntligen var mätta fick vi cavalierer 
träffa varandra,  oj så många kompisar som 
bara väntade på att träffa just mig.

Det togs foto och nästan alla ville vara med än om vi inte 
är så tjusiga blöta men det gör väl inget.
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lo östra
Slottspromenad Nynäs slott
Vi samlades på parkering där jag hälsade alla välkomna och passade på att kort berätta 
om Nynäs Slotts historia. Sen gick vi upp mot slottet där vi tog gruppbilden. Sedan 
började promenaden runt den norra delen av naturreservatet. Ca 3 km lummig skogs-
väg i solen, det var varmt och skönt hela vägen runt.
Rundturen slutade med att vi fikade på slottets orangeri. Vi blev sittande en bra stund 
där, för det var fantastiskt varmt och skönt i solen. Gott kaffe med fika bröd, samt glass 
till barnen hann vi med. Sedan gick vi runt på själva gården och tittade på dom olika 
utställningarna som slottet bedriver. Efter 2 timmars trevligt sällskap åkte vi hemåt, 
nöjda med dagens promenad. Troligtvis inte den sista på denna plats. 
Text: Peter
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LO nedre norra
Nu har sommaren börjat övergå till höst 
och mörkret är ett faktum. Sommaren 
har kanske inte varit den allra bästa men 
många av oss hundägare utnyttjar ljuset 
och sommaren för att, tillsammans med 
hundarna, utforska den underbart fina na-
tur som Höga Kusten-området bjuder på.
Många träffas och tar promenader tillsam-
mans med vänner och grannar och vi som 
tillhör Åte-gruppen träffades den 26 juli 
då vår ”allt-i-allo”, Berta Åström, bjöd hem 
oss för att tillsammans gå en promenad 
med hundarna.
Många hade längtat att få träffa alla hund-
kompisar så uppslutningen var fantastisk, 
trots att det fortfarande var semestertider.

Vi gick en fin promenadväg längs Mo-älven 

och förbi en f d badplats där några hundar 
tog sig en simtur och andra nöjde sig med 
att blöta tassarna. Promenaden avslutades 
hemma hos Berta som bjöd på smaskig 
jordgubbstårta och kaffe medan hundarna 
lekte och busade på gräsmattan.

Statspromenaden i samband med Som-
marvågen i Ö-vik regnade bort med un-
dantag av några få tappra som trotsade 
regnet. 

I början av augusti anordnade 
Ann-Kristin Holmlund två träningskvällar 
i Rally-lydnad för de som vill träna på egen 
hand med sin hund.

Text: Berta och Inger / Foto: Inger

Promenad längs Mo-älven
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Lo nedra norra

Som helt nybakat lokalombud vill jag här kort 
presentera mig. Jag heter Eva Zachrisson och 
har fött upp rasen i 14 år drygt. Jag hoppas 
kunna få fler intresserade för aktiviteter på 
distriktet framöver men måste nu först ro iland 
den kommande specialutställningen i Sundsvall 
den 8 oktober, uppgifter finns på cavaliersäll-
skapets hemsida. Jag vill på detta sätt bjuda in 
alla och envar till utställningen för vi behöver 
få in många anmälningar, dessa har sviktat gan-
ska länge och då löper vi alltid risk att mista 
utställningar. I samband med denna utställning 
ordnar vi hjärtundersökning med Örjan Lun-
dell till en billig penning alla är välkomna med 
sina hundar. Tid annonseras senare.
Ralph Lindberg har också i år ordnat med en 
trevlig middag på lördag kväll med samvaro 
för oss på Clarion Hotell. Mer uppgifter i kom-
mande PM.
Mvh
Eva

Promenad längs Mo-älven
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LO västra
Sommarträff i Slottskogen i Göteborg!
En härlig lördag i mitten av juni träffades vi för att träna dog parkour. Instruktören 
Hanna från Stadsvargen höll i aktiviteten och lärde ut grunderna i dog parkour. Det 
finns olika rörelser och sätt att tänka för att aktivera hunden och människan i  sin om-
givning. Man kan utöva dog parkour i de flesta miljöer, både i staden och skogen. Det 
stärker hundens kropp och självförtroende, samt kontakten mellan hund och förare. 
En härlig träff som avslutades med fika på café, då hundarna tränar passivitet mm.
Text: Cecilia Ekdahl.
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LO västra
Den här sommaren har vi haft havet som tema! 
Vi har varit på promenad i Fiskebäck två gånger och 
på Tjolöholm Slott likaså. Hundarna har fått 
möjlighet att både bada och springa fritt och leka. 
Gamla och unga har varit med! 
Text: Lotta Roos
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ÖVRE NORRA
LOKALOMBUD
Ewa-Marie Öderyd
Tallbacken 7
982 99 Gällivare
Tel: 070-270 80 84
ewa-marie@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Lotta Boström
Backenvägen 77
903 60 Umeå
Tel: 090-14 89 33, 070-306 15 17
liselotte.bostrom@gmail.com

Eva Grahn
Gärde 54
93010 Lövånger
Tel: 0913-21113, 072-571 74 74
eva.grahn@hotmail.com

Mari Lundborg-Sjöstedt
Bodan 71
930 10 Lövånger
Tel: 070-282 09 93
mari@cavaliersallskapet.net

Hej på er alla!
Efter en sommar med lite mer att önska 
av sol och värme ser vi ändå fram emot en 
härlig höst i Cavalierens tecken.
Sommarens stora begivenhet som var 
Utställningen i Sjulnäs/ Piteå blev väldigt 
lyckad och om den kan du läsa mer på 
annan plats i tidningen. 
Höstens, av oss uppfödare, efterlängtade 
uppfödarträff går av stapeln söndagen 
den 18 september i Skellefteå. Där får vi 
möjlighet att diskutera rasens framtid. 
Det blåser ju en del kring Cavalieren som 
ras och det är viktigt att vi får möjlighet 
att träffas för att stötta varandra i det 
fortsatta avelsarbetet. En sund och frisk 
Cavalier är ju det bästa som finns!
En mycket uppskattad tradition av sur-
strömmingskalas har ju införts i vackra 
Munkviken utanför Lövånger. Den kom-
mer att hållas vid liv genom att vi även i 
år träffas lördagen den 30 september. Det 
kostar 145 kr/ person och då ingår även 
kaffe och kaka. Halva priset för barn 5 – 10 
år, och gratis för de allra yngsta. Om man, 
mot förmodan inte tycker om surström-
ming så hojtar man till om det vid anmä-
lan, så får man tacos istället. Välkommen 
att anmäl senast 24 september till Eva 
Grahn facebook eller via mail: eva.grahn@
hotmail.com eller ring 0725-717474.
Cavvisgänget i Umeå ordnar fortlöpande 
aktiviteter och bäst koll på det har man 
via facebook. Det gäller även övriga 
aktiviteter som kommer att gå av stapeln 
under hösten.
Nyheter kommer upp på hemsidan Lokal-
område Övre Norra, eller på facebook-
sidorna: Cavaliersällskapet Övre Norra, 
Cavvis gänget i Skellefteå, Cavvis-gänget i 
Umeå eller Cavalier gruppen i norr. 
Tveka inte att höra av er till oss om ni und-
rar över något, eller om ni själva vill ordna 
någon aktivitet, kanske en promenad eller 
liknande. Eller du kanske har förslag eller 
önskemål på aktivitet som du vill att vi 
ordnar.
Med hopp om en underbar färsprakande 
och solig höst!
Hälsningar från Mari, Ewa-Marie, Lotta 

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Hoppas alla haft en skön som-
mar! Nu när semestrar är över 
och vardagen åter kan det kän-
nas roligt med lite aktiviteter 
igen. Vi fortsätter med träffar 
under hösten i området och är 
ni fler som önskar ordna pro-
menader eller övriga aktiviteter 
i andra delar av Gävle-Dala 
kontakta mig gärna. Just nu 
är två träffar inplanerade runt 
Örebro, se vår hemsida under 
Cavaliersällskapet eller på fb för 
mer information.
Vi har även haft två special ut-
ställningar i sommar i Leksand 
och Askersund.

Önskar alla en fin höst!
Maria

NEDRE NORRA
LOKALOMBUD
Eva Zachrisson
Geresta 122
87296 Bjärtrå
0702668261
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!
Höstens träffar kommer att 
inledas med planeringskväll där 
vi bestämmer höstens träffar.
Vi träffas den 6 september 
kl 18.30 på UH utan hundar. 
Fundera ut olika aktiviteter som 
ni skulle vilja träna på eller veta 
mera om så kan vi planera efter 
gruppens önskemål.
Information om våra träffar 
kommer att läggas ut på Cavali-
ersällskapets hemsida eller Fa-
cebooksida, Nedre Norra, samt 
Åte-gruppens Facebookgrupp.
Vi hälsar gamla och nya med-
lemmar välkomna!

Berta och Inger

Lokalspalten
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VÄSTRA
LOKALOMBUD
Ewa Palmé Mohlin
Libergsvägen 15
434 95. Kungsbacka
070-604 05 79 
ewa.mohlin@telia.com

KONTAKTOMBUD
Lotta Roos
Frölunda
Tel: 070-328 56 02
lottaroos@live.se

Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås
Tel: 073-657 03 14, 033-13 87 01
mollganmilla@gmail.com

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

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

Hej alla Cavaliervänner!
Under sommaren och nu i höst 
så har vi haft träffar och prome-
nader runt om i Västra områ-
det och det kommer fortsatt 
bli ett varierat utbud. Cecilia 
ordnar träff på Långedrag i 
Göteborg den 7 oktober kl 13. 
Lotta samlar ihop till promenad 
på Tjolöholm den 14 oktober 
kl 11.  Vi kommer även att ha 
Buskulsträffar i Göteborg i nov 
och dec.
Cecilia kommer att ha en agili-
tyträff i Borås och Ewa ordnar 
en hjärtkollsdag, där vi kommer 
att ha möjlighet att få kontrol-
lera hjärtstatusen ,med intyg till 
SKK,  till ett reducerat pris. Allt 
kommer att finnas på vår hem-
sida och på Facebook, Cavalier-
sällskapet Västra. Så håll utkik 
där! Annars ring för mer info!
Sedan har vi nöjet  presentera 
vår nya utställningsansvarig här 
i Västra., Christine Edvinsson. 
Det känns väldigt bra att vårt 
lilla team nu har denna kompe-
tens också.
Hoppas vi ses!
Ewa, Maria, Lotta, Cecilia och 
Christine

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

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

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

Kina Widebrant, Rödeby
Mobil: 070-526 11 66
katarina.widebrant@gmail.com

Karolina Österdahl
Fiolvägen 11
352 45 Växjö
Tel: 0470-75 37 33, 070-313 24 25

lokalspalten



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.

utställning

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

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

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

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

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

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

VIKTIGT! LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER TILL UTSTÄLLNING!

Sundsvall 
8 oktober 2017

Domare
Bertrand Dumont 
(De Kandahar)

Växjö 
4 november 2017

Domare
Joel Lanz 
(Cavanzas)

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.



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


